
Nestregistratieformulier 
 

Polski Owczarek Nizinny Verbond Nederland 
Persoonlijke informatie. 
 

Kennelnaam:                                     
Registratienummer: 

Naam fokker: 
Adres:  
Postcode: 

Woonplaats:  
Telefoonnummer: 

Mail: 
 

Algemene Nestinformatie 
Geboortedatum:                       Aantal Reuen:        Aantal Teven: 
Naam vader:  

NHSB: 
Naam moeder: 

NHSB: 
Bijzonderheden: 
 

Informatie pup en nieuwe eigenaar 
Naam van de hond:  

Reu / Teef 
NHSB:  
Chipnummer: 

Naam eigenaar: 
Adres: Postcode: 

Woonplaats: Telefoonnummer: 
Mail: 

   
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met het 
opnemen en verwerken van de aangeleverde gegevens in het 

databestand en met publicatie in het clubblad en op de website 
van onze vereniging. 

                    
Plaats:                                                           Datum:     
                             

Handtekening nieuwe eigenaar 



 

Informatie pup en nieuwe eigenaar 
Naam van de hond:  
Reu / Teef 

NHSB:  
Chipnummer: 

Naam eigenaar: 
Adres: Postcode: 
Woonplaats: Telefoonnummer: 

Mail: 
   

Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met het 
opnemen en verwerken van de aangeleverde gegevens in het 

databestand en met publicatie in het clubblad en op de website 
van onze vereniging. 
                    

Plaats:                                                           Datum:     
                             

Handtekening nieuwe eigenaar: 
 
 

 
Informatie pup en nieuwe eigenaar 

Naam van de hond:  
Reu / Teef 
NHSB:  

Chipnummer: 
Naam eigenaar: 

Adres: Postcode: 
Woonplaats: Telefoonnummer: 

Mail: 
   
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met het 

opnemen en verwerken van de aangeleverde gegevens in het 
databestand en met publicatie in het clubblad en op de website 

van onze vereniging. 
                    
Plaats:                                                           Datum:     

                             
Handtekening nieuwe eigenaar: 

 



Informatie pup en nieuwe eigenaar 

Naam van de hond:  
Reu / Teef 
NHSB:  

Chipnummer: 
Naam eigenaar: 

Adres: Postcode: 
Woonplaats: Telefoonnummer: 
Mail: 

   
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met het 

opnemen en verwerken van de aangeleverde gegevens in het 
databestand en met publicatie in het clubblad en op de website 

van onze vereniging. 
                    
Plaats:                                                           Datum:     

                             
Handtekening nieuwe eigenaar: 

 
 
 

Informatie pup en nieuwe eigenaar 
Naam van de hond:  

Reu / Teef 
NHSB:  
Chipnummer: 

Naam eigenaar: 
Adres: Postcode: 

Woonplaats: Telefoonnummer: 
Mail: 

   
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met het 
opnemen en verwerken van de aangeleverde gegevens in het 

databestand en met publicatie in het clubblad en op de website 
van onze vereniging. 

                    
Plaats:                                                           Datum:     
                             

Handtekening nieuwe eigenaar: 
 

 



Informatie pup en nieuwe eigenaar 

Naam van de hond:  
Reu / Teef 
NHSB:  

Chipnummer: 
Naam eigenaar: 

Adres: Postcode: 
Woonplaats: Telefoonnummer: 
Mail: 

   
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met het 

opnemen en verwerken van de aangeleverde gegevens in het 
databestand en met publicatie in het clubblad en op de website 

van onze vereniging. 
                    
Plaats:                                                           Datum:     

                             
Handtekening nieuwe eigenaar: 

 
 
 

Informatie pup en nieuwe eigenaar 
Naam van de hond:  

Reu / Teef 
NHSB:  
Chipnummer: 

Naam eigenaar: 
Adres: Postcode: 

Woonplaats: Telefoonnummer: 
Mail: 

   
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met het 
opnemen en verwerken van de aangeleverde gegevens in het 

databestand en met publicatie in het clubblad en op de website 
van onze vereniging. 

                    
Plaats:                                                           Datum:     
                             

Handtekening nieuwe eigenaar: 
 

 



Informatie pup en nieuwe eigenaar 

Naam van de hond:  
Reu / Teef 
NHSB:  

Chipnummer: 
Naam eigenaar: 

Adres: Postcode: 
Woonplaats: Telefoonnummer: 
Mail: 

   
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met het 

opnemen en verwerken van de aangeleverde gegevens in het 
databestand en met publicatie in het clubblad en op de website 

van onze vereniging. 
                    
Plaats:                                                           Datum:     

                             
Handtekening nieuwe eigenaar: 

 
 
 

Informatie pup en nieuwe eigenaar 
Naam van de hond:  

Reu / Teef 
NHSB:  
Chipnummer: 

Naam eigenaar: 
Adres: Postcode: 

Woonplaats: Telefoonnummer: 
Mail: 

   
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met het 
opnemen en verwerken van de aangeleverde gegevens in het 

databestand en met publicatie in het clubblad en op de website 
van onze vereniging. 

                    
Plaats:                                                           Datum:     
                             

Handtekening nieuwe eigenaar: 
 

 



De fokker verklaart dit formulier naar waarheid te hebben 

ingevuld en kennis te hebben genomen van de bepalingen in 
het fokreglement van de PON VERBOND Nederland. 
 

Handtekening fokker: 
 

 
 
Nizinny Verbond Nederland 

t.a.v I. Buyvoets 
Populierenweg 25 

7556 HA Hengelo 


