Opgericht 25 juni 1966
FORMULIER VOOR DEKAANGIFTE
Dit formulier opsturen naar de pupinfo:

Mevr. Madelon Boeve
Wijnvat 12
8253 LL Dronten
*: pupinfo@nederlandsebeardedcollieclub.com

+) grote bestanden gelieve u NIET per e-mail te verzenden, maar graag opsturen per post.

Ondergetekende,
Naam: ________________________________________________________________________
Adres: ________________________________________________________________________
Postcode: _____________________ Woonplaats: ____________________________________
Tel.nr.: _________________________ : ___________________________________________
Lid van de NBCC sinds: ___________________________________________________________
meldt de onderstaande dekking aan.

Datum van de dekking: _________________________________
Stamboomnaam van de reu: _______________________________________________________
Hij behaalde minimaal de kwalificatie 2x Uitmuntend op CAC-show bij verschillende keurmeesters.
Hiermede is gelijk te stellen:
 2x een plaatsing op een CC-Show in Groot-Brittannië bij verschillende keurmeesters.
(Fotokopieën bijsluiten indien de reu nog niet eerder gedekt heeft)
Stamboomnaam van de teef: _______________________________________________________
Zij behaalde minimaal de kwalificatie 2x Uitmuntend op CAC-show bij verschillende keurmeesters.
Hiermede is gelijk te stellen:
 2x een plaatsing op een CC-Show in Groot-Brittannië bij verschillende keurmeesters.
(Fotokopieën bijsluiten indien de teef nog niet eerder een nest kreeg)
Zij had eerder nesten in: datum
naam van de reu
1. ________________ _______________________________________
2. ________________ _______________________________________
3. ________________ _______________________________________
4. ________________ _______________________________________
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Als het om een eerste dekking gaat, bent u verplicht van alle onderdelen een kopie in te sturen.

Hierbij ingesloten stuur ik de volgende papieren
o Een fotokopie van de stamboom van de reu
o Een fotokopie van de stamboom van de teef
o Fotokopieën van de kwalificaties van de reu
o Fotokopieën van de kwalificaties van de teef
o Fotokopie van de HD-uitslag van de reu
o Fotokopie van de HD-uitslag van de teef
o Fotokopie van het DNA-profiel van de reu
*) **)
o Fotokopie van het DNA-profiel van de teef
*)
o Fotokopie van de dekaangifte Raad van Beheer ***)
o Fotokopie van het bewijs van deelname aan de fokkerscursus van de NBCC, indien het eerste
door u gefokte nest na 1 januari 2007 is geboren.

*)

Volgens de fokvoorwaarden dient het DNA-profiel (van reu en teef) vóór de dekking in uw
bezit te zijn.

**)

Voor een buitenlandse reu geldt de regel van de Raad van Beheer indien DNA-profiel niet bij
de dekking aanwezig.

***)

De fokker dient een kopie van het dekbericht aan de RvB binnen drie weken naar de
pupinformatie van de NBCC te sturen.

VERKLARING
Ik verklaar mij te houden aan het VFR (VerenigingsFokReglement) zoals dit door de NBCC is
vastgesteld en per 1 november 2015 is goedgekeurd door de Raad van Beheer.
Woonplaats: _______________________________
Datum: __________________

Handtekening:

Een dekaangifte wordt altijd vermeld op de website: www.nederlandsebeardedcollieclub.com
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