Melding voor de database (ziekte en/of overlijden hond)

- Ons streven is de database zo compleet mogelijk te maken en te houden! Wij zijn

-

daarbij van u afhankelijk. Alle meldingen worden gebruikt om de gezondheidstoestand van ons ras te bewaken. Er wordt dus alleen gebruik van gemaakt ten
behoeve van de fokkerij en dus in het belang van ons ras.
Alleen met medewerking van Engelse Cocker Spaniel-eigenaren (fokkers/eigenaren)
kunnen wij eventuele gezondheidsproblemen tijdig in kaart brengen en een trend
signaleren. En dat is ontzettend belangrijk voor ons fokbeleid.
Dit formulier staat op www.cockerspanielclub.nl
Zowel leden als niet-leden kunnen gebruik maken van dit formulier (en de database).
Wij stellen het bijzonder op prijs als u ons op de hoogte stelt van het overlijden van
uw Engelse Cocker Spaniel. Ook als dit al enige of geruime tijd geleden is gebeurd.

Dit formulier heeft betrekking op:
Het overlijden van mijn Engelse Cocker Spaniel*
Een gezondheidsprobleem van mijn Engelse Cocker Spaniel*
(*doorhalen wat niet van toepassing is)
Naam hond:
NHSB:

Geboortedatum hond:

Reu / Teef

Eigenaar:
E-mail:
Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoon:

Mobiel:

Fokker:
Heeft u de fokker op de hoogte gesteld / geraadpleegd i.v.m. de hierna te noemen ‘ziekte’
en / of problemen? Ja / Nee / Nog niet
Korte omschrijving van het ‘ziektebeeld’:
Heeft u een dierenarts of een specialist
geraadpleegd?
Is de hond geopereerd? Ja
Datum:

Ja / Nee / Nog niet
Nee / Nog niet

Hoe luidde de diagnose:
Mijn hond is overleden op:
Ten gevolge van (bijvoorbeeld ouderdom c.q. een bepaalde aandoening):
Bijlage: verklaring dierenarts - Ja
Vermelding cockermail: Ja / Nee, indien gekozen voor Ja zullen wij aangeven dat de
melding is voorzien van een dierenartsverklaring.
Datum:
Handtekening:

-

-

Dit formulier zo volledig mogelijk invullen, uitprinten en voorzien van een
handtekening (en een dierenartsverklaring), kopie van de stamboom en bij honden
geboren na 31-12-2005 ook een kopie van het eigendomsbewijs, per post, te sturen
naar de fokkerscommissie, t.a.v. Lea Bogers, Damstraat 5, 6915 AZ Lobith.
Formulieren die niet voorzien zijn van een handtekening kunnen niet verwerkt
worden.

