
AANVRAAGFORMULIER FOKKERSNUMMER 
 
Bij een fokkersnummer voor seniorleden KLN of NBS hoort tevens een verplicht abonnement op 
het Kleindier Magazine (slechts ®®n per gezin). 
Op een adres waar geen seniorleden aanwezig zijn ontvangen KLN leden tussen 10 en 21 
jaar met e-mailadres en bij incassobetaling het abonnement Kleindier Magazine gratis. 
 
Fokkersnummer KLN (pluimvee/pelsdieren) *)  *) aanvinken indien van toepassing 

Fokkersnummer NBS (sierduiven) *)  *) aanvinken indien van toepassing 

Abonnement Kleindier Magazine *)  *) aanvinken indien van toepassing 

Reden indien geen abonnement  

Voorletters en achternaam  

Roepnaam  

Geboortedatum  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoon  

Mobiel  

E-mailadres  

Man / vrouw  

Betaling via automatische incasso *) *) aanvinken indien akkoord 

IBAN banknummer  

Nr. + Naam vereniging   

Datum  

Handtekening (of naam)  

 
Dit formulier volledig invullen en mailen of inleveren bij de vereniging waar u lid 
bent. (Niet opsturen naar de centrale ledenadministratie!) 
 
Prijzen voor 2017 bij betaling via automatische incasso: 
Fokkersnummer KLN (pluimvee en pelsdieren) inclusief Kleindier Magazine: ú 50.50. 
Gezinsleden zonder abonnement ú 16,50. Jeugdleden (op 1 jan. nog geen 17): ú 9,00. 
Fokkersnummer NBS (sierduiven): ú 12,50. Jeugdleden (op 1 jan. nog geen 17): ú 6,25. 
Abonnement Kleindier Magazine voor NBS leden in Nederland: ú 34,50. Tussentijds ú 2,90/maand. 
Een combinatie kan gevormd worden door 2 of 3 personen die elk een eigen fokkersnummer 
hebben. De prijzen voor een combinatienummer zijn bij KLN ú 3,00 en bij NBS ú 1,50. 

Indien geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso worden de prijzen voor de 
fokkersnummers en het abonnement verhoogd met € 2,50. 
 
Als men het niet eens is met de afschrijving kan binnen twee maanden via de eigen bank het 
geµncasseerde bedrag teruggeboekt worden. 
 
Zodra de aanvraag verwerkt is ontvangt u van de Nederlandse Kleindierenpublicaties een factuur 
waarop het fokkersnummer vermeld staat. Dit nummer is direct geldig indien betaald wordt via 
automatische incasso of anders na ontvangst van de betaling. Zonder geldig nummer kunt u geen 
ringen bestellen, konijnen laten tatoe±ren of inschrijven voor tentoonstellingen. 
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