
FEDERATIE HONDENSPORT NEDERLAND 
 

Inschrijfformulier 
Gedrag- en Gehoorzaamheidsexamen 

 
Gegevens van de deelnemer 

Naam en voorletters : _______________________________________________ m / v 

 

Adres : _______________________________________________ 

 

Postcode / Woonplaats : _______________________________________________ 

 

Telefoonnummer : _______________________________________________ 

 
Gegevens van de hond 

Roepnaam : _______________________________________________ 

 

Ras : _______________________________________________ 

 

Schofthoogte : ______ cm Reu/teef Geb. Datum : ___________ 

 

Chipnummer  :  

 

Volledige naam  : _______________________________________________ 

(rashonden) 

NHSB nummer  : _______________________________________________ 

(rashonden) 

 

 
Ik geef mij op voor het examen SHH / GGB / GG1 / GG2 / GG3 

 

Ik heb wel / niet eerder examen gedaan voor SHH / GGB / GG1 / GG2 / GG3 

 

Mijn licentienummer* is 6 – _________ - ___________ 

 

Examendag : _______________________________________________ 

 

Dit formulier volledig invullen. Ook indien u een kruising heeft, dient u in te vullen “kruising” en in 

dien mogelijk de rassen waarvan uw hond een kruising is. Allen de gegevens over een rashond en een 

licentie kunt u eventueel leeg laten. 

 
Deelnemer/ster verklaart dat naar zijn/haar beste weten de ingeschreven hond het laatst verlopen tijdvak van 6 maanden niet 
heeft verkeerd in omstandigheden waardoor er gevaar voor besmetting van welke ziekte van besmettelijke aard dan ook, en 
dat hij/zij niet zal deelnemen aan het examen als de aangegeven omstandigheden zich alsnog voor het examen mochten 
voordoen. 

Deelnemer/ster verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor opgelopen schade of letsel en verantwoordelijk te zijn voor schade 
of letsel toegebracht aan derden. 
Deelnemer/ster verklaart zich te onderwerpen aan de regels van de FEDERATIE HONDENSPORT NEDERLAND en de financiële 
verplichtingen, genoemd in FHN in ’t kort, aan de organiserende na zal komen. 

 

Naam : ____________________________  Plaats : ______________________ 

 

Datum : ___________________________  Handtekening : 

 

 

 

 

* Indien u een startlicentie heeft bij de FHN voor welke sport dan ook, deze hier graag invullen. Heeft 

u eerder meegedaan aan een examen en u weet uw licentienummer? Ook in dat geval graag invullen. 

               


