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NKFV REGLEMENT CLUBDAG 2018-2019
Door verzending van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met dit reglement.
NKFV CLUBDAG
Een NKFV Clubdag heeft als doel: het informeren en adviseren op het gebied van houden en fokken van (ras)katten.
Een Clubdag kan inhoudelijk verschillen.
Er zijn Clubdagen gericht op uw kat, uw kat wordt gedetermineerd en gekeurd. U kunt vragen stellen aan de keurmeester Deze
dagen zijn toegankelijk voor fokkerleden van de NKFV, en voor eigenaren met hun kat met een NKFV-stamboom.
Er zijn geen titels te behalen en de clubdag is niet bedoeld voor katten die al vaker geshowd zijn.
En er zijn Clubdagen gericht op theorie. Deze zijn toegankelijk voor fokkerleden van de NKFV en overige geïnteresseerden.
Een Clubdag gaat door bij een deelname van minimaal 15 deelnemers. Zijn er minder dan 15 deelnemers dan krijgt u 14 dagen
voor de Clubdag bericht dat de dag niet doorgaat, Uw inschrijfgeld wordt dan terugbetaald.
INSCHRIJVING
U kunt inschrijven door middel van het digitale inschrijfformulier zoals gepubliceerd op de website van de NKFV. Zie
www.NKFV.nl
BEVESTIGING
Van elke geaccepteerde inschrijving, ontvangt u een bevestiging. Controleer deze goed en meld eventuele fouten direct aan het
inschrijfbureau per e-mail naar redactie@nkfv.nl Op de Clubdag kunnen geen wijzigingen meer worden verwerkt.
BETALING
Na ontvangst van uw bevestiging dient u zo spoedig mogelijk het bedrag met vermelding van uw deelnemersnummer over
te maken op NL84INGB0000452565 BIC INGBNL2A t.n.v inschrijfbureau Kat-Expo.
Het totaal verschuldigde bedrag moet uiterlijk 14 dagen vòòr de Clubdag op het ING-banknummer zijn bijgeschreven. Betaalt u
later of schrijft u pas binnen 14 dagen voor de Clubdag in dan wordt uw inschrijfgeld met € 2,50 per deelnemer verhoogd.
Het inschrijfgeld is verschuldigd vanaf ontvangst van het inschrijfformulier door het inschrijfbureau, ongeacht of de inschrijver op
de Clubdag verschijnt. Terugtrekking van de inschrijving en restitutie van het inschrijfgeld kunnen alleen worden gedaan volgens
de regels vermeld bij "wijzigingen". In geval van wanbetaling is de inschrijver gehouden de kosten verbonden aan jegens
inschrijver te treffen incassomaatregelen te voldoen.
WIJZIGINGEN, OMRUILINGEN en TERUGTREKKINGEN
Voor elke inschrijving die tot 2 weken voor de Clubdag schriftelijk wordt teruggetrokken wordt € 10,-- administratiekosten
berekend, daarna wordt geen inschrijfgeld meer terugbetaald. Bij omruilingen na deze termijn wordt het volle inschrijfgeld voor
zowel de eerst ingeschreven kat als de nieuw ingeschreven kat berekend. Omruilingen zijn mogelijk tot uiterlijk 1 week voor de
Clubdag. Voor de theoriedagen wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.
VETERINAIRE KEURING
De veterinaire keuring is tussen 13.00 en 13.30 uur.
Van elke kat moet een bewijs van inenting tegen kattenziekte worden overlegd dat minstens 2 weken en maximaal 1 jaar oud is
voor dood vaccin en maximaal 2 jaar oud voor levend vaccin. Alleen volledige entingen zijn geldig. De katten moeten schoon zijn
en vrij van vlooien, mijten, schimmels en besmettelijke ziekten. Veterinair afgekeurde katten worden niet in de zaal toegelaten. Bij
afkeuring op verdenking van een besmettelijke ziekte worden ook de andere katten van de deelnemer niet toegelaten. De
beslissing van de dierenarts is bindend voor de exposant en de Clubdagorganisatie. Ook tijdens de Clubdag kunnen katten, die
volgens een dierenarts een risico zijn voor andere katten alsnog uit de ruimte verwijderd worden. Zichtbaar zwangere poezen
worden niet toegelaten. Buitenlandse deelnemers: alle katten met geldige rabiësenting (die minimaal 21 dagen oud is en voldoet
aan door de fabrikant gestelde termijnen).
Dieren waarvan het entingsbewijs niet geldig is kunnen niet worden toegelaten. Het is niet mogelijk om dieren uit te brengen die
niet zijn ingeschreven of die niet veterinair zijn gekeurd.
KOOIEN
Er zijn geen kooien. U dient zelf zorg te dragen voor verblijfsruimte voor uw kat, bijvoorbeeld een (ruime) reismand of een sturdi.
Denk ook aan een kattenbakje met kattenbakvulling en een eten en drinken voor uw kat. Katten mogen niet vrij door de ruimte
lopen.
AANSPRAKELIJKHEID
De NKFV en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade, ziekten, behandelingskosten, verwondingen, verlies,
ontsnapping, zoekraken e.d. van deelnemers, katten of begeleiders en goederen, etc.
ALGEMEEN
Uw kat moet gedurende de clubdag in de verblijfsruimte aanwezig zijn. U wordt aangeraden om tenminste bij uw kat te blijven tot
uw kat is gekeurd.
De Clubdagorganisatie kan inschrijvingen zonder opgave van redenen weigeren.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het NKFV-bestuur.
PRIJZEN NKFV CLUBDAG:
Inschrijfgeld Clubdag met kat:
Inschrijfgeld theoriedag:

NKFV Fokkerleden :
Niet leden:
NKFV Fokkerleden:
Niet leden:

€ 15,00 per kat € 25,00 per nest
€ 20,00 per kat met RvT-stamboom
€ 10,00 per deelnemer
€ 15,00 per deelnemer

HET IS VERBODEN OM IN DE ZAAL TE ROKEN !!
Reglement geldig vanaf 01-10-2018. Voorgaande reglementen zijn vervallen.

