
  WORDT 

De V.V.D.H. is de grootste rasvereniging van België en vertegenwoordigt meer dan

2.000 leden over geheel Vlaanderen. Maak nu voor een periode van drie maanden

gratis deel uit van deze groep van Duitse Herder liefhebbers door het onderstaande

formulier in te vullen.

Dit gratis

Duitse Herder” en opvang in één van onze veertig gespecialiseerde hondenclu

 

 

 *Schrappen wat niet past 

 

 Naam   :…………………………………………………………………………………………

 Voornaam  :………………………………………………………………………………………………

 Adres   :………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………

 Telefoon  :……………………………………………………………………………

 GSM   :……………………………………………………………………

 Geboortedatum :…………………

 Nationaliteit  :……………………………………………………………………………………………………

 Beroep   :…………………………………………………………………………………

 E-mailadres  :……………………………………………………………………………………………………

 Naam en voornaam inwonende partner

 Ik wens/ wens niet kennis te maken met een kringgroep

 Ik heb een hond met/zonder stamboom, 

 Ik wens/wens niet in te schrijven op de V.V.D.H. nieuwsbrief

 

Handtekening   

 

 

 

…………………………………..  

WORDT GRATIS LID VAN DE V.V.D.H.

De V.V.D.H. is de grootste rasvereniging van België en vertegenwoordigt meer dan

2.000 leden over geheel Vlaanderen. Maak nu voor een periode van drie maanden

deel uit van deze groep van Duitse Herder liefhebbers door het onderstaande

formulier in te vullen. 

gratis lidmaatschap geeft gedurende drie maanden recht op ons maandblad “De

Duitse Herder” en opvang in één van onze veertig gespecialiseerde hondenclu

INSCHRIJFFORMULIER 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Naam en voornaam inwonende partner   :……………………………………………………

Ik wens/ wens niet kennis te maken met een kringgroep  :……………..……………………………………

Ik heb een hond met/zonder stamboom, gekocht bij fokker/winkel   :……….

Ik wens/wens niet in te schrijven op de V.V.D.H. nieuwsbrief 

       

              

LID VAN DE V.V.D.H. 

De V.V.D.H. is de grootste rasvereniging van België en vertegenwoordigt meer dan 

2.000 leden over geheel Vlaanderen. Maak nu voor een periode van drie maanden 

deel uit van deze groep van Duitse Herder liefhebbers door het onderstaande 

lidmaatschap geeft gedurende drie maanden recht op ons maandblad “De 

Duitse Herder” en opvang in één van onze veertig gespecialiseerde hondenclubs. 

…………………………………………………………………………………………...…..….. 

………………………………………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………...………………… 

………………………………………………………………………………...……………….… 

…………………………………………………………………………….………………..…… 

…………………………………………………………………….…………………………….. 

………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………….………………... 

……………………………………. 

…….…………………………….. 

 Datum 

        …………………………… 


