REGLEMENT
REGLEMENT VAN DE TENTOONSTELLING:
Het tentoonstellingsreglement van de KKUSH zal toegepast worden op deze tentoonstelling. Het bestuur verzoekt
de tentoonstellers die er kennis van willen nemen, zich te wenden tot het secretariaat. De goede werking van de
diverse diensten van de tentoonstelling eist een stipte toepassing van het reglement.
VERANTWOORDELIJKHEID: het inrichtende comité kan niet de minste verantwoordelijkheid aanvaarden
voor ontvreemdingen, verlies of schade berokkend hetzij aan personen, hetzij aan honden, hetzij aan voorwerpen die in
de lokalen van de tentoonstelling aanwezig zijn.
De geachte bezoekers worden met nadruk verzocht zich niet te dicht bij de honden te begeven, daar het inrichtende
bestuur alle verantwoordelijkheid afwijst voor beten of voor ongevallen die zich zouden kunnen voordoen tijdens de
tentoonstelling.
Alle niet in het reglement voorziene gevallen en alle betwistingen, zullen onmiddellijk en zonder mogelijkheid van
beroep (tenzij anders voorzien in het tentoonstellingsreglement) door de inrichters beslist worden.
RÉGLEMENT DE L’EXPOSITION:
Le règlement de l’U.R.C.S.H. sera appliqué à cette exposition. Le comité organisateur prie les exposants, qui
désireraient en prendre connaissance, de s’adresser au secrétariat. Le bon fonctionnement de tous les services de
l’exposition exige l’application la plus stricte du règlement.
RESPONSABILITES: le comité n’entend accepter aucune responsabilité de vols, pertes ou dommages subis soit
aux exposants, soit aux chiens soit aux objets déposés dans le local de l’exposition, pour quelque cause que ce soit.
Les visiteurs de l’exposition sont instamment priés de ne pas trop s’approcher des chiens, le comité organisateurs
déclinant toute responsabilité du chef de morsures ou autres accidents. Tous les cas non prévus au présent
règlement et toutes les contestations relatives à son exécution seront jugés immédiatement et sans appel par le
comité de l’exposition.

VOORMIDDAG / AVANT MIDI : AMERICAN AKITA, KAI, SHIKOKU, KISHU,
HOKKAIDO, AKITA
NAMIDDAG / APRES-MIDI :
AKITA, SHIBA
Meer inlichtingen Pour plus de renseignements :
Bart DE BOECK :
NL - +32 (0) 476 406 330
Pascale SPORS :
FR - +32 (0) 475 500 651
akita@skynet.be
Door het inzenden van dit inschrijvingsformulier
verbindt de deelnemer er zich toe het
inschrijvingsgeld te betalen, zelfs indien hij op de
tentoonstelling afwezig zou zijn.

Le versement du droit d’inscription devient
exigible par le seul fait du renvoi du présent
formulaire, indépendamment de la présence
effective ou non lors de l’exposition.

Ondergetekende verklaart:
Dat door het inschrijven van zijn honden hij het tentoonstellingsreglement aanvaart en zich eraan zal houden.
Dat, voor zover hem bekend is, de door hem ingeschreven hond, gedurende de laatst verlopen 12 weken,
niet heeft verkeerd in omstandigheden, waardoor het gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere
ziekte van besmettelijk karakter, in het bijzonder te vrezen valt. Hij verklaart voorts de hond niet te zullen
voorstellen, indien de aangegeven omstandigheden zich alsnog voor de tentoonstelling mochten voordoen
dat hij verantwoordelijk is voor beten of andere ongevallen, eventueel veroorzaakt door zijn hond(en).
Je soussigné déclare:
Avoir pris connaissance des dispositions contenues dans les règlements de l’exposition et m’engage, par l’inscription de
mon chien, à m’y conformer.
Que, pour autant que je puisse le savoir, le chien que j’ai inscrit ne s’est pas trouvé, au cours des 12
dernières semaines, dans des circonstances qui pourraient le rendre susceptible de représenter un quelconque
danger de contamination, soit de la maladie des chiens, soit d’une autre maladie contagieuse.
Je m’engage en outre à ne pas le présenter, si entre temps les conditions ci-dessus devaient se présenter
assumer la responsabilité des morsures ou autres accidents éventuellement causés par mon (mes) chien(s).
HANDTEKENING VOOR AKKOORD :
Met het tarief en de voorwaarden van de tentoonstelling
SIGNATURE POUR ACCORD :
Sur le tarif et les conditions de l'exposition
Datum / Date :
Naam / Nom :
Signature

