INSCHRIJFFORMULIER ONETO – 2018 (7, 8 en 9 december)

Sluiting: 11 november 2018

CODENR: ......................................... (Niet invullen)

HOENDERS / DWERGHOENDERS / SERAMA’S / SIERDUIVEN / KONIJNEN / CAVIA’S / SIER- EN WATERVOGELS / JEUGDSHOW (*Doorhalen wat niet van toepassing is.)
		
.

Naam...................................................................................

............enkel /AOC / Vrije / Europees

à € 5,50

=

€..........,

Dit formulier vóór 11 november 2018 zenden naar:

Straat...................................................................................

............koppel

à € 9,00

=

€...........,

Postcode..............................................................................

............trio

à € 12,00

=

€ ..........,

Hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels:
M. Stals, Leurinkplantsoen 1, 7553 GD Hengelo
hoenders@oneto.nl

Plaats...................................................................................

............volière

à € 15,00

=

€ ..........,

Telefoon..............................................................................

............jeugdshow, enkel nummer

à € 3,00

=

€ ..........,

verkoopkaarten

à € 2,50

=

€ .........,

vervoersbijdrage per dier

à € 1,50

=

€ ..........,

doorlopende kaarten

à € 10,00		

€ ..........,

bijdrage ereprijzenfonds 			

€...........,

catalogus (jeugd niet verplicht)

€ 8,00

administratiekosten (jeugd niet verplicht)		

€ 4,00

IBAN bank nr.....................................................................
E-mail adres.......................................................................
Nummer fokkerskaart KLN.............................................
Nummer fokkerskaart NBS..............................................
Lid van vereniging.............................................................
Maakt gebruik van de vervoersregeling........ JA / NEE
Naam contactadres...........................................
Neemt de dieren zelf mee terug...................... JA / NEE

Helpt mee met OPBOUW/AFBOUW/SCHRIJVEN*
Neemt deel aan eierenkeuring........................ JA / NEE
Neemt deel aan hanenkraaiwedstrijd............ JA / NEE

Vrije verkoopklasse (dieren worden niet gekeurd)
.............enkele nummers

à € 1,50

=

€...........,

.............paren sierduiven

à € 2,50

=

€...........,

paren sier-of watervogels

à € 2,50

=

€...........,

trio’s hoenders of dwerghoenders

à € 3,50

=

€...........,

Bankrekening Oneto: NL50 RABO 0100 9700 44
Totaal 			

€......... ,

Sierduiven:
G. Sterling, Lekstraat 24, 7417 WH Deventer
duiven@oneto.nl
Konijnen / cavia’s en Jeugdshow:
E. Sanders, Van Galenstraat 4, 7622 XP Borne
secretaris@oneto.nl
NB Inzenders die in meer dan één diergroep inzenden
graag hun formulieren naar één adres te zenden.

online inschrijven zie www.oneto.nl
EENMALIGE MACHTIGING
Ondergetekende machtigt de penningmeester van
de Oneto om het verschuldigde bedrag in week 47
af te schrijven
IBAN bank nr...............................................................
AVG
Ondergetekende (bij jeugdshow ouder/verzorger)
gaat wel / niet* akkoord met vermelding en / of
gebruik van de inzendergegevens / foto’s in de
catalogus, externe uitingen als website.
Inzender verleent wel / geen* ondersteuning bij
de op / afbouw van de show. De organisatie neemt
hierover nader contact op.
Handtekening:

Ras
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Groot/
Kriel
Kleur
M/V
O/J
Koppel
Trio
Volière
Serama A-klasse
Serama B-klasse
Serama C-klasse
Siervogels eigen kooi
Cavia’s A-klasse
Cavia’s B-klasse
Cavia’s C-klasse
AOC-klasse
Vrije klasse
* Europese klasse
Verkoop klasse Enkel
Verkoop klasse Paar
Verkoop klasse Trio

Oormerk
Te koop
voor €

