STAMBOEKREGISTRATIE VIA INTERNET
Ondergetekende verklaart bij deze dat hij/zij zich registreert voor het gebruik van de internet toepassing van
de KHV databank, waardoor ondergetekende o.a. zelf zijn/haar geboortes zal registreren via de
internetapplicatie die KHV aanbiedt. Met deze registratie verklaart ondergetekende ook dat hij/zij KHV vzw ten
allen tijde de mogelijkheid laat de door ondergetekende ingebrachte gegevens te verifiëren op echtheid, om
het even op welke manier dit dan ook zal gebeuren.
Ondergetekende verklaart dan ook zeer uitdrukkelijk dat hij/zij de gegevens zal aanleveren/inbrengen ter
goeder trouw en naar waarheid. De gegevens van de dieren eigendom van ondergetekende zijn ook vrij
raadpleegbaar door andere leden van KHV.
Door ondertekening van deze registratie verklaart ondergetekende expliciet dat de gegevens die men
raadpleegt en bekomt via de KHV databank uitsluitend voor eigen gebruik binnen de stamboekwerking van
schapen/geiten zullen aangewend worden en nooit kunnen vermeerderd en/of aan derden verspreid kunnen
worden.
Naam : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bedrijfsnummer …………………
Adres :

Sanitelbeslagnr : …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………
…………………

……………………

……………………………………………………………………………………………...........

Emailadres : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
(naar dit emailadres worden de logingegevens verstuurd)
Datum,
Handtekening

U ontvangt binnenkort uw logingegevens alsook een beknopte handleiding om van start te kunnen gaan. Aan
deze registratie zijn geen extra kosten verbonden. U schrapt uw registratie (dwz dat u terug overschakelt op
het papieren systeem) door dit schriftelijk (brief/fax/email) te melden aan het secretariaat a.i. Zolang uw
internet registratie loopt ben u zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van uw gegevens (afvoeren dieren,
aangepaste stallijst, geboortes aanmelden, afdrukken van uw geboortekaarten,…) en ontvangt u hiervoor geen
papieren documenten van KHV.
Let wel, de mogelijkheid tot ‘online’ werken en raadplegen is ENKEL voorbehouden voor leden die dieren
geregistreerd hebben bij KHV en die op regelmatige basis ook fokken met deze dieren.

Dit formulier desgevallend terug sturen naar :
KHV vzw – Van Thorenburghlaan 20 – 9860 Scheldewindeke
Fax : 09/362.13.05
Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw
Van Thorenburghlaan 20 – 9860 Scheldewindeke Tel. 09/362.12.87 – Fax 09/362.13.05
info@khv.be – www.khv.be - KBC 734-0124227-76
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