
 
 

 

Westieliefhebbers !!!! 
 

Word lid van de 
 

W.H.W.T. Vereniging van België 
 

 
U ben eigenaar van een Westie en wilt graag deelnemen aan de verschillende activiteiten van de club : 
wandelen, trimlessen, ervaringen uitwisselen, bijeenkomsten, feestjes, ….. enz. 
Als lid ontvangt U 4 x per jaar Westie News, een mooi, informatief clubblad. 
U bent nog geen eigenaar van een Westie, maar overweegt een aankoop? 
Vraag eerst de nodige informatie. Onze club zal uw vragen beantwoorden en uw problemen helpen 
oplossen. 
De West Highland White Terrier Vereniging van België is de enige Westie-club in België erkend door de 
K.K.U.S.H. 
Website : www.westieclub.be 
 

Lidgeld :  België : 25 Euro   Buitenland : 30 Euro 
 

Gelieve onderstaande strook, volledig ingevuld te sturen aan :  
Yolande De Haes, Krakelaarsveld 67, 2200 Herentals (Tel. 014/72.75.46) 
En tegelijkertijd het lidgeld te storten op het rekeningnummer : IBAN BE 69751201792978 
Van Westie-Club met de vermelding van : Nieuw lid + de naam v/h lid. 
Voor alle informatie : Yolanda De Haes (Tel. 014/72.75.46 GSM 0496/21.95.96) Secretaris 
             Ria Knaepen (Tel. 011/48 54 37 GSM 0476 93 02 90) Voorzitter 

 
Aanvraag als toetredend lid 
 
NAAM : …………………………………………………………………………………………………………..VOORNAAM : ……………………………………………….. 
 
STRAAT : …………………………………………………………………………………….… NR. : ………………..LAND : …………………………………………….. 
 
POSTNUMMER : ………………. ……..     GEMEENTE : ……………………………………….. ………………… NATIONALITEIT ……………………………… 
 
TEM…………………………………GSM : …………………………………… E-mail. :………………………………………………..………………............................ 
 
FOKKER:   JA/NEEN   KENNELNAAM : …………………………………………………………………………………………………...  
Ik ben op geen enkele wijze verbonden aan een kynologische vereniging die niet erkend is door de K.K.U.S.H.. Ik 
verbind mij er toe, als lid, de reglementen en de statuten ven de West Higland White Terriër Vereniging van 
België na te leven en te respecteren. 
Heeft kennis genomen van de privacyverklaring op de website. 
(Handschrift) GELEZEN EN GOEDGEKEURD :…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Te ……………………………………………..  Datum ………………………. Handtekening ………………………………………….. 
 
Heeft kennis gemaakt met de club via : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER VERENIGING VAN BELGIË 
                                                                                                    Aangesloten bij de K.K.U.S.H. nr. 1098 
 

http://www.westieclub.be

