VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET TRAINEN
VAN RENPAARDEN
Beroepstrainer, Privé-trainer, Eigenaar-Trainer
Behalve op uitdrukkelijke vraag van de BFP-Galop en enkel indien onderstaande gegevens ongewijzigd gebleven zijn, inclusief
de juridische entiteit volstaat voor de jaarlijkse hernieuwing het ingevuld formulier 'Verklaring van paarden op training en het
storten van het voorziene lidgeld. In geval van vennootschap dient de vergunninghouder onmiddellijk alle wijzigingen van het
maatschappelijk statuut en van het bestuur aan de Jockey Club te melden

Ondergetekende :
Naam:

Voornaam:

Geboren op:

Te:

Nationaliteit:
Adres:
Postcode:

Stad:

Land:

Actueel Beroep :
Tf:

GSM:

Fax:

E-mail:

Enkel voor beroepstrainers
BTW Nummer:
Indien van toepassing: Juridische entiteit waarin de activiteit zal uitgeoefend
worden (eenmanszaak, vennootschap, …) :
Benaming:
Vennootschapsvorm: :
Heeft de eer aan de Heren Voorzitter en de Leden van de Raad van Bestuur van de
BFP-Galop, overeenkomstig Deel IV - Hoofdstuk 2 van de Code en Reglement, een
aanvraag te richten tot toelating, om renpaarden af te richten :
TYPE AANGEVRAAGDE VERGUNNING
Beroepstrainer,
Privé-trainer
Eigenaar-Trainer
Door het feit van de registrering erkent de trainer kennis genomen te hebben van alle
artikelen van de Code en Reglementen, de Bijzondere Richtlijnen en de Officiële Bulletins en
ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Handtekening:
(voorafgegaan door de vermelding « gelezen en goedgekeurd »)
Gedaan te:
De:

De aanvraag moet per gewone postzending, per mail of per fax aan de BFP-Galop
overgemaakt worden.

De aanvraag dient vergezeld te zijn van:
1. Een uittreksel uit het strafregister.
2. Een pasfoto.
3. Een kopij van de identiteitskaart (Recto verso).
4. In voorkomend geval,
- een kopij van de statuten waarin het trainen van renpaarden als
maatschappelijk doel of activiteit vermeld wordt (enkel voor beroeps en/of
privétrainers in vennootschapsverband)
- de lijst van de vennoten (naam en adres) met melding van percentage van
elke vennoot.
5. Een dossier waaruit Uw bekwaamheid als trainer van renpaarden blijkt
(samenstelling: zie hieronder).
6 Gegevens omtrent de plaats waar de paarden in training zullen gevestigd zijn

Bekwaamheidstest
Deel IV - Hoofdstuk 2 van de Code en Reglementen van de BFP-Galop voorziet dat
een bekwaamheidstest afgelegd dient te worden. Voor deze test zult U een aparte
uitnodiging ontvangen.
De test bestaat uit twee (of drie delen) delen:
In het eerste deel zal men U aan een theoretische test onderwerpen (Code en
Reglementen, Bijzondere Voorschriften, berekenen van een gewicht, ...);
In het tweede gedeelte dient U het schriftelijk dossier, hierboven vermeld in
punt 5, te commentariëren.
(Een praktische test kan eventueel afgenomen worden.)
Samenstelling van het dossier
Uw Hippisch verleden:
Eventuele vergunning als Jockey/gentleman/cavalière.
Stages.
Andere.
Training installatie(s):
Adres van Uw boxen.
Beschrijving en adres van de trainingspiste.
Transport van Paarden.
Financieel project
Naam en adres van Uw toekomstige klanten (Enkel voor beroeps en
privé-trainers).
Aantal Paarden.
Uw voorruitzichten inzake personeel.
Naam en adres van de persoon die U vervangt ingeval van afwezigheid Uw
actuele beroepssituatie (zelfstandig, loontrekkend, ...).

