
  

Belgische Vereniging van de Cairn Terrier (BVCT) 
Aangesloten bij de K.K.U.S.H. nr 1096 

 
 

Inschrijvingsformulier Lidmaatschap  
 
 

Jaarlijks lidgeld vanaf 1 januari tot 31 december 
  

Voor België              Per lid                                       €25,00  ����      (Kruis de gewenste formule aan.) 

               Per koppel of met partner         €35,00  ����      (Indien U kiest voor de formule) 

Voor het buitenland Per lid                                       €30,00  ����      (per koppel of met partner vul  ) 

               Per koppel of met partner         €40,00  ����      (dan ook vak 2 in) 
                                                  
Lidgeld vanaf 1 juli tot 31 december van hetzelfde jaar 
 

Voor België              Per lid                                       €18,00  ����      (Kruis de gewenste formule aan.) 

               Per koppel of met partner         €25,00  ����      (Indien U kiest voor de formule) 

Voor het buitenland Per lid                                       €22,00  ����      (per koppel of met partner vul  ) 

               Per koppel of met partner         €28,00  ����      (dan ook vak 2 in) 
 

Lidgeld vanaf 1 juli tot 31 december van het volgende  jaar 
  

Voor België              Per lid                                       €35,00  ����      (Kruis de gewenste formule aan.) 

               Per koppel of met partner         €45,00  ����      (Indien U kiest voor de formule) 

Voor het buitenland Per lid                                       €42,00  ����      (per koppel of met partner vul  ) 

               Per koppel of met partner         €52,00  ����      (dan ook vak 2 in) 
                                                           

te storten op bankrekening IBAN: BE73 7343 7023 4760 van ABCT-BVCT 
  

Ik, ondergetekende, wens lid te worden van de Belgische Vereniging van de Cairn Terrier. Ik verklaar mij 
volledig akkoord met de statuten van de club, die zich ter inzage op het secretariaat bevinden. 

 

Vak 1.                                                                 (Alles invullen in blokletters a.u.b.) 

Naam en voornaam  

Straat en nummer  

Postnummer – Stad / Gemeente  

Nationaliteit  

Geboortedatum (voor de BA verzekering)  

Tel  

GSM  

E-mail  

Ik geef de club toestemming om mijn 
persoonsgegevens te gebruiken voor club 

gerelateerde zaken. 

Ja / Nee 

Ik ben fokker en mijn kennelnaam is  

 
Vak 2.  Indien U gekozen hebt voor de formule “Per koppel” of met “Partner” 

Naam en voornaam echtgeno(o)t(e) of partner  

Geboortedatum (voor de BA verzekering)  

 

Ik ben op geen enkele wijze verbonden aan een kynologische vereniging, die niet erkend is door de K.K.U.S.H. 
Ik verbind mij ertoe als lid de reglementen van de B.V.C.T. te respecteren en na te leven. 

 
GELEZEN EN GOEDGEKEURD (met de hand schrijven)  ........................................................................................................................ 

Te  ...............................................................  Datum  ................................  Handtekening  ......................................................................... 

Formulier terugsturen aan:  Ingrid Vansantvoet – Molenbaan 1 – 3020 Veltem-Beisem  

Vak voorbehouden aan de BVCT 

Voorgesteld door: ………………………………………………… 

 


