DTC Sport
Kronkelweg 2
(Kronkelhonk)
7776 PL Slagharen

Zondag 16 september van 10:00 tot 16:00

AANMELDINGSFORMULIER / REGISTRATIONFORM
Aanmelding is enkel om een idee te krijgen van hoeveel mensen / ruwharen er ongeveer
aanwezig zullen zijn, ook zonder aanmelding is men van harte welkom.
Registration is just to get an idea of how many people / dogs will be present, you also will be
welcome without registration.
Naam Hond							
Name of the dog							
						
NHSBnr.
Registration No.
							
Eigenaar
Owner

✔

Reu / Male
Teef / Female

Adres
Address

Adres / Address
Postcode, woonplaats
City, Zip, Country
Email
Aantal volwassenen / Adults: 		
Aantal kinderen / children: 		

x 15 €
x 7.50 €

Totaal / Total: 				0.00

€

Entry for the BBQ before 5 september 2012. Entry fees are to be paid before 10 September
2012 to account no 349.747.865, IBAN NL78 RABO 0349747865 BIC RABONL2U of
ruwhaarfandag. Please indicate name and number participants.

Email
personen en

Will be present with

Naam / Name

Inschrijven voor de BBQ vóór 5 september 2012. Betalingen dienen uiterlijk 10 september
ontvangen te zijn en uitsluitend via bankrekeningnummer 349.747.865, inzake ruwhaarfandag,
Coevorden, IBAN NL78 RABO 0349747865 BIC RABONL2U a.u.b. naam en aantal personen
vermelden bij betaling.

Postcode, woonplaats
City, Zip, Country

Komt met

INSCHRIJFFORMULIER BBQ / ENTRY FORM BBQ
Prijs: 15 € per volwassene; 7.50 € per kind / Price: 15 € per adult; 7.50 € per child

honden.

persons and

dogs.

Ter afsluiting van deze dag wordt er een BBQ met gezellig samenzijn georganiseerd.
Hiervoor dient u zich wel in te schrijven.
You are invited for the BBQ at the end of the day. For this part, entry is needed.

Deze formulieren kunnen gestuurd worden naar / Please send these forms to:
Organisatie RHFD2012
Tamar Wibier
Drogteropslagen 59
7705 PD Drogteropslagen
Of via e-mail / or email: ruwhaarfandag@live.nl

Algemene voorwaarden:
Deelname aan dit evenement is geheel voor eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor
ongevallen, schade of diefstal, zowel op het terrein als op de parkeerplaats en bij de hal.

Terms and conditions:
Participation in this event is entirely at your own risk. The organisation is not responsible
for any damage, accidents or theft.

