
VOLLEZELE 2013 - OUDSTRIJDERSPLEIN

ZATERDAG   9 MAART   2013   -  10.30 uur
SAMEDI   9 MARS   2013  - 10.30 Hrs

BIJGEVOEGDE HENGSTENKEURING
EXPERTISE SUPPLEMENTAIRE

Kunnen deelnemen aan een bijgevoegde keuring : 
alle hengsten die ingeschreven waren voor de meest recente centrale 
keuring maar die werden uitgesteld : 
- door de jury
- om medische redenen met afgifte op het secretariaat van een attest   
  van de veearts ten laatste  op de dag van de centrale keuring
Inschrijvingsgeld voor de bijgevoegde keuring dient te worden betaald 
ongeacht de reeds voldane betaling voor de centrale hengstenkeuring.
 Bij goedkeuring dienen de bijkomende kosten te worden betaald bij 
het secretariaat op de dag zelf.

Peuvent participer à l’expertise supplémentaire :
Tous les étalons qui étaient inscrits pour la dernière expertise centrale 
mais qui ont été reportés :
- par le jury
- pour raisons vétérinaire après avoir remis un certificat du   
   vétérinaire au plus tard le jour même de l’expertise centrale
Les frais d’inscription pour l’expertise supplémentaire doivent être 
payés malgré l’inscription déjà payée pour l’expertise centrale.
Après admission, les frais supplémentaires sont à payer sur place au 
secrétariat.

INSCHRIJVING 230 € PER HENGST   - INSCRIPTION230 €  PAR  ETALON

BIJZONDERE KEURING
EXPERTISE EXTRAORDINAIRE

Kunnen deelnemen aan een bijzondere keuring, hengsten die om 
dwingende redenen na datum van de centrale keuring deel hebben 
uitgemaakt van een handelstransactie.
Indien de hengsten werden voorgesteld voor een keuring bij een 
buitenlands stamboek voor hetzelfde dekseizoen, dan moeten zij daar 
goedgekeurd zijn voor het betreffend dekseizoen.

Peuvent participer à l’expertise extraordinaire, les étalons qui pour 
raisons impératives ont fait l’objet d’une transaction après la date de 
l’expertise centrale.
Les étalons doivent avoir été admis pour la même saison de monte si 
l’étalon a été présenté à l’expertise d’un stud-book étranger.

INSCHRIJVING 375 €  PER HENGST  -  INSCRIPTION 375 €  PAR ETALON

Inschrijvingen met betaling binnen voor 15 /02 / 2013  
Date limite des inscriptions avec paiement avant le 15/02/2013

Naam/Nom :

Adres(se) : 

nom de l’étalon/naam hengst n° studbook


