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AAaannsslluuiittiinnggssffoorrmmuulliieerr  CC..LL..PP..HH..  vvzzww  2200.... 

Infolijst leden  

 

Naam :                                                                     Voornaam : 

Geboortedatum : 

 

(Indien 2e lid op hetzelfde adres) supplement 5 euro : 

Naam:                                                                     Voornaam : 

Geboortedatum : 

 

Adres : 

Tel : 

Email : 

 

Naam eerste hond : 

Naam tweede hond : 

 

Fokker (indien een fokkerij): 

Kennelnaam : 

Adres : 

Website : 

Tel : 

Email : 

 

 

http://www.cabp.be/
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Ik verklaar géén lid te zijn van een Belgische of buitenlandse vereniging 

niet erkend door de K.K.U.S.H. of de FCI, of deel te nemen aan activiteiten 

ingericht door deze niet erkende vereniging.  

Ik verklaar hierbij houder te zijn van  een familiale verzekering en dat mijn 

hond in orde is met zijn vaccinaties 

Ik verklaar kennis te hebben genomen van het artikel 1385 van het 

burgelijk wetboek : 

 « De eigenaar van een dier, of, terwijl hij het in gebruik heeft, degene die zich 

ervan bedient, is aansprakelijk voor de schade die door het dier is veroorzaakt, 

hetzij het onder zijn bewaring stond, dan wel verdwaald of ontsnapt was. » 

Gedurende de wandelingen, georganiseerd door het CABP/ CLPH , is de 

eigenaar de enige verantwoordelijke voor zijn hond en in geen geval kan de 

club CABP/CLPH  verantwoordelijk gesteld worden.  

Ik bevestig hierbij dat ik akkoord ben met het huishoudelijk reglement van 

de Club (CABP/CLPH) geplaatst op de website : www.cabp.be 

Ik geeft hierbij mijn akkoord voor het nemen en te publiceren van foto's 

van mijn hond(en) of mijn familie op de site CABP/CLPH. 

Datum :  

 

Naam :                                                                 Handtekening :  

 

 

LLIIDDGGEELLDD    

EEffffeekkttiieeff  lliidd  €€    3388,,0000  

GGeezziinnsslliidd          €€      55,,0000  

LLiidd  ““  ppuupp””      €€    2200,,0000    

  

Gelieve ingevuld document op te sturen naar onderstaand adres/of mailen naar :  

laurence.bostyn@telenet.be of af te geven aan een bestuurslid  

BETALING    :     KBC Nr: BE28 7320 0636 9820 t.n.v. C.A.B.P. 

Paloma Szigeti 

Rue du Mont, 1 à 1360 Perwez 

http://www.cabp.be/
http://www.cabp.be/
mailto:laurence.bostyn@telenet.be

