
Absolut	V	Arabians		Events	
13	&	14	augustus	2016	

Afsluitingsdatum:	05	augustus	2016	
	

Verbintenisformulier	(één	paard	per	blad)	
	
Eigenaar:      Tel.:	   
Adres:	                                                                  
Land:   E-mail:	      
Fokker:      Land	(fokker)	:	    
Jockey:	     

 

 

 
Deze	show	is	
aangesloten	bij	
de	ECAHO	

(European	Arab	
Horse	Show	
Commission)	

	
Aansluiting	
Nr.	096-
2016/BE	

	
Op	de	uiterste	inschrijvingsdatum	is	het	paard	geregistreerd	in	het	Stamboek	van:	 Land:	 Stamboek:	 Reg.	Nr.:	

Klasse	 Naam	van	het	paard	 Vader	 P	 	
Door	dit	document	te	ondertekenen,	verbindt	de	
exposant	zich	er	persoonlijk	en	in	naam	van	zijn	
begeleiders	toe	de	volledige	verantwoordelijkheid	
voor	het	ingezette	paard	te	dragen,	de	statuten,	
reglementen	en	met	name	de	disciplinaire	
bevoegdheid	van	de	ECAHO	zonder	voorbehoud	te	
aanvaarden	alsook	elke	belangenvermenging	met	
betrekking	tot	het	ingezette	paard	en	de	rechters	
aan	te	geven.	

M	

Geboortedatum	 Moeder	 P	

Geslacht	 Kleed	 M	

Kwalificaties	

	

Gelieve	de	kopie	van	het	certificaat	van	oorsprong	of	van	het	paspoort	dat	
momenteel	geldig	is,	bij	te	voegen.	
	
Zonder	handtekening	is	dit	verbintenisformulier	niet	geldig.	

Naam	van	de	exposant:	
	
	
Datum	en	handtekening:	

*	De	inschrijvingsfiche	(deel		II)	moet	bij	dit	verbintenisformulier	gevoegd	worden.	
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Inschrijvingsformulier	(deel	II)	

Afsluitingsdatum:	05	augustus	2016	

Deze	show	is	
aangesloten	bij	de	

ECAHO 

(European	Arab	
Horse	Show	
Commission)	

	
Aansluiting	Nr.		
096-2016/BE	

	

	
Naam:   
Paardenfokkerij:	   
Adres:		   
    
 

Tel.:	   
BTW:	   
E-mail:	   

 
Arabische volbloed (AV) Prijs Hoeveelheid Totaal € 
  	 	
INSCHRIJVING VOOR DE WEDSTRIJD (AAN DE HAND) 40 € 	 	
INSCHRIJVING VEULEN * 20 € 	 	
INSCHRIJVING 'LIBERTE' 25 € 	 	
INSCHRIJVING 'PLEASURE' (BESTIJGING) 25 € 	 	
INSCHRIJVING 'TRAIL' (BESTIJGING OF AAN DE HAND) 25 € 	 	
INSCHRIJVING JONGE JOCKEY 20 € 	 	
VOORSTELLING PAARD VOOR DE VERKOOP ** Gratis 	 deel III invullen	
BOX WE 90 € 	 	
  	 	
Indien het volledige dossier ingediend wordt vóór 30 juin 2016 -10%	
* gratis indien de merrie voor de wedstrijd ingeschreven is.  	 	
** gratis voorstelling, 10% op de verkoop indien deze gesloten wordt. Totaal AV  

  
 
 

Paard met gedeeltelijk Arabisch bloed (GAB): min. 25% Arabisch en 
klasse 'Pleasure' 

Prijs Hoeveelheid Totaal € 

  	 	
INSCHRIJVING VOOR DE WEDSTRIJD (AAN DE HAND) 30 € 	 	
INSCHRIJVING 'LIBERTE' 25 € 	 	
INSCHRIJVING 'PLEASURE' (BESTIJGING) 25 € 	 	
INSCHRIJVING 'TRAIL' (BESTIJGING OF AAN DE HAND) 25 € 	 	
VOORSTELLING PAARD VOOR DE VERKOOP ** Gratis 	 deel III invullen 
BOX WE 80 € 	 	
  	 	
Indien het volledige dossier ingediend wordt vóór 30 juin 2016 -10%	
  	 	
** gratis voorstelling, 10% op de verkoop indien deze gesloten wordt. Totaal GAB  
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Tafel Prijs Hoeveelheid Totaal € 
  	 	
RESERVATIE TAFEL - 6 PERS. 1 DAG 
1 drankje per persoon inbegrepen + programma 

60 € 
	 	

RESERVATIE TAFEL - 6 PERS. WE 
1 drankje per persoon inbegrepen / dag + programma 

100 € 
	 	

  	 	
 Totaal TAFEL  

 
 
 

Publiciteit (in kleur) Prijs Hoeveelheid Totaal € 
  	 	
1 PAGINA IN HET PROGRAMMA 200 € 	 	
1/2 PAGINA IN HET PROGRAMMA 100 € 	 	
DUBBELE PAGINA 300 € 	 	
(DUBBELE) PAGINA IN HET MIDDEN  500 € 	 	
COVER * 250 € 	 	
* achterkant van het programma.  	 	

 Totaal Publiciteit  

 
 

We danken u voor uw inschrijving. Iedereen die zich ingeschreven heeft, krijgt een prijs bovenop de prijs die 
aan de beste drie van hun respectievelijke categorie overhandigd wordt. Tijdens het evenement wordt er een 
tombola georganiseerd. 
 
Met het oog op de goede organisatie van ons evenement (voorbereiding van de boxes, afdruk van het 
programma) vragen we u uw inschrijvingsdossier vóór 05 augustus 2016 via de gewone post of via e-mail 
terug te sturen. 
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Betaling via bankoverschrijving aan: 
 
 

Absolut V Arabians Events asbl 
Place de la Gare, 241 – 4970 Spa-Francorchamps 
CBC: BE76 7320 3875 5995   BIC: CREGBEBB 

 
 

Contactpersoon: de H. MICHEL Henri +32 476 20 65 20 (Fr) – de H. MICHEL Thierry +32 471 27 85 83 (Fr & En) 
E-mail: absolut.v.arabians.events@gmail.com 

 
De inschrijvingen worden in aanmerking genomen zodra de betaling ontvangen wordt en het 
inschrijvingsformulier samen met alle nodige documenten vóór 05 augustus 2016 opgestuurd wordt, hetzij 
via e-mail (absolut.v.arabians.events@gmail.com), hetzij via de gewone post, op volgend adres: Absolut V 
Arabians Events asbl, Place de la Gare, 241 –  4970 Spa-Francorchamps. 
 
De organisatoren wijzen elke aansprakelijkheid af in geval van ongevallen, diefstal of schade aan de 
personen, goederen en paarden tijdens de hele duur van het evenement. 
 
 
 
Datum:    ..... / ..... / 2016 
 
 
 
Naam van de persoon die voor de betaling verantwoordelijk is: ……………………………… 
 
 
 
 
 
Handtekening: …….............................................. 
	



	

	
Absolut	V	Arabians	Events	

Internationale	amateurshow	
13	&	14	augustus	2016	

	

	

	
	

	

	

Inschrijvingsformulier	voor	de	verkoop	(deel	III)	-	Pagina	1	van	2	

	

Inschrijvingsformulier	voor	de	verkoop	(deel		 III)	
Afsluitingsdatum:	05	augustus	2016	

Deze	show	is	

aangesloten	bij	de	

ECAHO 

(European	Arab	

Horse	Show	

Commission)	

	

Aansluiting	Nr.		

096-2016/BE	
	

	

Naam:   
Paardenfokkerij:	   
Adres:		   
    
 

Tel.:	   
BTW:	   
E-mail:	   

 
U heeft besloten uw paard of gedekte merries te verkopen. We bieden u de kans om uw paard tijdens 
onze amateurshow voor te stellen.  
Gelieve dit document naar behoren in te vullen. 
 
Drie manieren om uw paard of gedekte merrie te verkopen: 
 
1ste:  voorstelling van uw paard op de piste (aan de hand) 
 voorstelling van de eigenaar (fokkerij) 
 aankondiging van de verkoopprijs  (paard of gedekte merrie) 
 rechtstreekse verkoop op de piste 
 
2de:  voorstelling van  uw paard op de piste (aan de hand) 
 voorstelling van de eigenaar 
 aankondiging van de minimale verkoopprijs  (paard of gedekte merrie) 
 veiling op de piste 
 
3de:  voorstelling van  uw paard op de piste (aan de hand) 
 voorstelling van de eigenaar 
 geen aankondiging van de verkoopprijs  (paard of gedekte merrie) 
 privéverkoop na de voorstelling 
 
Optie: afbeelding van uw paard op onze website 
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Naam	van	het	paard:	……………………………………………….	

 
1. Rechtstreekse verkoop *  Prijs  Hoeveelheid Totaal € 
  	 	

PAARD TE KOOP               1	 	

GEDEKTE MERRIE TE KOOP   	 	

KEUZE VAN DE VERKOOP rechtstreeks veiling	 privé	

OPTIE ZICHTBAARHEID OP HET INTERNET  JA	 NEE	

FOTO  JA	 NEE	

  	 	

  
 
 

2. Veiling * Startprijs Hoeveelheid Totaal € 
  	 	

PAARD TE KOOP               1	 	

GEDEKTE MERRIE TE KOOP   	 	

KEUZE VAN DE VERKOOP rechtstreeks veiling	 privé	

OPTIE ZICHTBAARHEID OP HET INTERNET  JA	 NEE	

FOTO  JA	 NEE	

  	 	

 
 

3. Privéverkoop * Prijs  Hoeveelheid Totaal € 
    
PAARD TE KOOP ---- 1  
GEDEKTE MERRIE TE KOOP  ----   
KEUZE VAN DE VERKOOP rechtstreeks veiling privé 
OPTIE ZICHTBAARHEID OP HET INTERNET  JA NEE 
FOTO  JA NEE 
* 1, 2 of 3 kiezen (slechts één tabel invullen)    

 
Gelieve ons de resultaten van uw paard (amateurwedstrijd, C int, B int, A int…) mee te delen om het te kunnen 
voorstellen en vergeet ons de foto's niet op te sturen indien u een aankondiging op het Internet wenst.  
Enkel de paarden die voor de wedstrijd ingeschreven zijn, kunnen aan de verkoop deelnemen. Opgelet: de 
paarden die aan wedstrijden van een hogere categorie dan deze deelgenomen hebben, moeten de regels van de 
ECAHO naleven (BlueBook 2016 p.20).  
Met het oog op de goede organisatie van ons evenement (voorbereiding van de boxes, afdruk van het 
programma) vragen we u uw inschrijvingsdossier vóór 05 augustus 2016 via de gewone post of via e-mail terug 
te sturen. 
 
De inschrijvingsformulieren deel I en deel II moeten bij dit formulier gevoegd worden. 


