
 

 

 

 

Cursus “Algemene Kynologische Kennis”
ideaal voor alle hondenliefhebbers, fokkers en kandidaat keurmeesters

Locatie :  Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw  
  Sint-Truidersteenweg 309 
  3700 Tongeren 

Data: (onder voorbehoud)  

Maand 
Zaterdag van 9.30 u tot 16.00 u

Woensdag van 19.30u tot 22.30u
Oktober 9 /10/ 2019 12 /10/ 2019  
November 9 /11/ 2019 20 /11/ 2019 30 
December 4/12/2019   
Januari 11/01/2020   
februari 1/02/2020 29/02/2020  
Maart 18/03/2020 21/03/2020  
Mei 2/05/2020 9/05/2020 13/05/2020

Woensdag 13/05/2020 proefexamen
 

Het inschrijfgeldgeld bedraagt 150,00 euro en omvat: lesgeld en de

Totaal: 150 € betaling via KKUSH  
Met vermelding : “Naam cursist + AKK cursus 2019-2020 – HKV – Tongeren
Inschrijving verplicht tot betalen en is slechts geldig na betaling.  
Inschrijven voor deze cursus betekent niet dat u ingeschreven bent voor het examen van 
keurmeester.  

 

Voor meer informatie 
bel je naar 0486822002 of mail je naar info@hkv-ambiorixtrofee.be

 

 

Cursus “Algemene Kynologische Kennis” 
kandidaat keurmeesters. 

van 9.30 u tot 16.00 u  
Woensdag van 19.30u tot 22.30u 

30 /11/ 2019 

13/05/2020 

proefexamen 

lesgeld en de aankoop van de syllabus  

Tongeren” 

Inschrijven voor deze cursus betekent niet dat u ingeschreven bent voor het examen van 

ambiorixtrofee.be 

INSCHRIJVING CURSUS A.K.K. Algemene Kynologische Kennis.

Terug sturen aan: HKV  
pa.: Mevr. Vannylen Nadine

    Leemstraat 36,
    3850 Nieuwerkerken
Via mail:   info@hkv
 

Ondergetekende: 

Naam :  ................................................................

Voornaam:  ................................................................

Straat & nr:  ................................................................

Postcode en Plaats: ................................

Tel./GSM: ................................................................

E-mail:  ................................................................

schrijft in voor de “Cursus Algemene Kynologische Kennis”

 

Het inschrijfgeld bedraagt 150,00 euro 
aankoop van de syllabus. 

Totaal: 150 € betaling via KKUSH 
IBAN: BE48 7330 5759 8327 
BIC: KREDBEBB 
Met vermelding :  
“Naam cursist + AKK cursus 2019
Inschrijving verplicht tot betalen en is slechts geldig na betaling. 
Inschrijven voor deze cursus betekent niet dat u ingeschreven bent 
voor het examen van keurmeester. 

Datum: .…/.…/……   

INSCHRIJVING CURSUS A.K.K. Algemene Kynologische Kennis. 

pa.: Mevr. Vannylen Nadine  
Leemstraat 36, 
3850 Nieuwerkerken 

hkv-ambiorixtrofee.be 

................................................  

..........................................  

.........................................  

.............................................................  

............................................  

................................................  

schrijft in voor de “Cursus Algemene Kynologische Kennis” 

0,00 euro en omvat: lesgeld en de 

€ betaling via KKUSH  

9-2020  - HKV  - Tongeren” 
Inschrijving verplicht tot betalen en is slechts geldig na betaling.  
Inschrijven voor deze cursus betekent niet dat u ingeschreven bent 

het examen van keurmeester.  

   Handtekening: 

 ................................................



Op zaterdag is er mogelijkheid om ontbijtkoeken en (broodjes) 
lunch te bestellen. 
Consumpties verkrijgbaar aan 1,50 euro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


