
Onderwerp:

Het is altijd goed wanneer een inzender contact zoekt met de keurmeestervereniging van de NBvV als
er onvrede of vragen zijn over een door een keurmeester uitgevoerde keuring. Door de juiste informatie
aan ons beschikbaar te stellen kunnen wij na een onderzoek zo concreet mogelijk reageren op uw
vraag of klacht. Het KMV bestuur zal proberen uw klacht zo snel mogelijk te beantwoorden, doch
vraagt uw begrip indien dit enige tijd vergt.
Het KMV bestuur verzoekt u dan ook het onderstaande formulier volledig in te vullen en te voorzien van
de gevraagde bijlagen binnen 21 dagen na de datum van de keuring waar de klacht over gaat (dit mag
per post, maar ook per e-mail naar info@nbvv.nl). Klachten die later worden ingediend worden niet in
behandeling genomen.

Aan: KMV bestuur NBvV
p/a Bondsbureau NBvV
Postbus 74
4600 AB  Bergen op Zoom

Gegevens:

Naam

Adres

E-mailadres

Telefoon

Kweeknummer Afdelingscode

Datum

Omschrijving van de klacht:



Informatie over tentoonstelling(en) en keurdatum(s) waarop de klacht betrekking heeft:

Tentoonstelling 1 - Vereniging - Keurdatum

Tentoonstelling 2 - Vereniging - Keurdatum

Tentoonstelling 3 - Vereniging - Keurdatum

Wij vragen u nadrukkelijk kopieën van de keurbriefjes die terzake dienende zijn bij te voegen. Zonder
bijgevoegde keurbrieven (indien van toepassing) is een onderzoek en daaraan gekoppeld antwoord bijna
niet mogelijk.

Het volgende wil ik nog toevoegen:
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Onderwerp: 
Het is altijd goed wanneer een inzender contact zoekt met de keurmeestervereniging van de NBvV als er onvrede of vragen zijn over een door een keurmeester uitgevoerde keuring. Door de juiste informatie aan ons beschikbaar te stellen kunnen wij na een onderzoek zo concreet mogelijk reageren op uw vraag of klacht. Het KMV bestuur zal proberen uw klacht zo snel mogelijk te beantwoorden, doch vraagt uw begrip indien dit enige tijd vergt.
Het KMV bestuur verzoekt u dan ook het onderstaande formulier volledig in te vullen en te voorzien van de gevraagde bijlagen binnen 21 dagen na de datum van de keuring waar de klacht over gaat (dit mag per post, maar ook per e-mail naar info@nbvv.nl). Klachten die later worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
Aan:         KMV bestuur NBvV
         p/a Bondsbureau NBvV
         Postbus 74
         4600 AB  Bergen op Zoom
Gegevens:
Informatie over tentoonstelling(en) en keurdatum(s) waarop de klacht betrekking heeft:
Wij vragen u nadrukkelijk kopieën van de keurbriefjes die terzake dienende zijn bij te voegen. Zonder bijgevoegde keurbrieven (indien van toepassing) is een onderzoek en daaraan gekoppeld antwoord bijna niet mogelijk. 
	Tekstveld1: 
	DatumTijdVeld1: 
	Tekstveld3: 
	Hiermee drukt u het formulier op uw lokale printer af.: 
	Hiermee maakt u alle ingevulde vakjes weer leeg!: 



