
        

                    
 
 

INSCHRIJFFORMULIER PAVO FRYSO BOKAAL 
Voor Jonge Friese paarden met aanleg voor de tuigpaardensport 2021 

 

 

 

U kunt zich ook digitaal aanmelden op www.kfps.nl 
 
NAAM PAARD……………………………………………………………………………………................ 
 
REGISTRATIENUMMER…………………………….        VADER:……………………………………. 
 
EIGENAAR…………………………………………………………………WOONPLAATS  ……………………………. 
* Het s tamboekcertificaat dient op naam te s taan van de huidige eigenaar 

 
NAAM VAN DE FOKVERENIGING WAAR U LID VAN BENT:………………………………………………….. 
 
NAAM MENNER: ……………………………………………………………………………………………………. 
ADRES……………………………………………………………………………………………………….................. 
POSTCODE EN WOONPLAATS…………………………………………………………….……………………….. 
TELEFOONNUMMER:………………………………………………………………………………………………… 
E-MAIL:………………………………………………………………………………………………………………… 
 
U kunt het volledig ingevulde formulier uiterlijk 3 weken   voor de betreffende datum sturen naar KFPS, Postbus 624, 
9200 AP Drachten of inscannen en mailen naar evelinevankooten@kfps.nl.  U kunt zich ook digitaal aanmelden op 
www.kfps.nl. Voor deelname dient u lid te zijn van een fokvereniging 
 

                  CENTRALE KEURING VR 17 SEPT‘21 Terrein Manege Gaasterland, Wyldemerkwei 1 
8571GC Harich 

 
           Contactpers.:  Eveline van Kooten, e-mail: evelinevankooten@kfps.nl 

 
 

http://www.kfps.nl/
mailto:evelinevankooten@kfps.nl
http://www.kfps.nl/
mailto:evelinevankooten@kfps.nl


Het inschrijfgeld bedraagt € 17,50 en wordt middels een eenmalige  automatische incasso geïncasseerd. 
 

Eenmalige machtiging     SEPA 
Naam:   Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden-Stamboek” 
Adres:   Oprijlaan 1 
Postcode:  9205 BZ  Woonplaats: Drachten 
Land:   Nederland  Incassant ID: NL43ZZZ400012060000 
Kenmerk machtiging: (Uw lidnummer + factuurnummer) 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden -
Stamboek” om een  eenmalig incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van € 17,50 van uw rekening 
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden-Stamboek”.  Ten 
behoeve van deelname aan de PAVO FRYSO bokaal. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  
 
 
Naam:   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode:  …………………………………… Woonplaats: ……………………………………………………………  
 
Rekeningnummer  
(IBAN):   …………………………………………………………………………………… 
 
Plaats en datum: ……………………………………………………………………………………  
 
Handtekening: 
 
 

Indien de machtiging oninbaar blijk t, worden er administratiekosten in rekening gebracht.  
 

 
U kunt het volledig ingevulde formulier uiterlijk 3 weken  voor de betreffende datum sturen naar KFPS, Postbus 
624, 9200 AP Drachten of inscannen en mailen naar evelinevankooten@kfps.nl.  U kunt zich ook digitaal 
aanmelden op www.kfps.nl 
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