
 

HIERDIE VORM MOET DEUR DIE  

INSKRYWER  

ONDERTEKEN WORD 
 

 

   Ek,          , verklaar hiermee as volg: 

 

1. Dat ek, en die vertoners wat onder my inskyf ’n lid is van die 

SAALPERDTELERSGENOOTSKAP van SUID-AFRIKA / SAALPERDAFRIGTERSVERENIGING / 

SAASU / SKOULID en/of LID VAN ENIGE VERWANTE SUB-UNIE; 

2. Dat bogenoemde inskrywings volledig en korrek is; 

3. Dat ek my/ons vergewis het van die inhoud van bladsye mbt die ALGEMENE INLIGTING, 

wat die inskryfvorm vergesel het en myself en die vertoners wat onder my inskyf, gebonde 

ag daaraan en verbind tot die nakoming daarvan; 

4. Dat ek deur die ondertekening hiervan myself ag as die sogenaamde verantwoordelike 

persoon (accountable person) soos bedoel in die ALGEMENE SKOUREëLS met betrekking 

tot DWELMMIDDELS (NARCOTICS), met die gevolg dat ek aanspreeklikheid aanvaar indien 

enige van die perde  wat op hierdie inskrywingsvorm  voorkom, positief sou toets vir 

verbodemiddels in stryd met die reëls met betrekking tot DWELMMIDDELS (NARCOTICS). 

 5. Dat ek myself en die vertoners wat onder my inskyf onvoorwaardelik onderwerp en 

gebonde ag aan en verbind tot die huidige-geldende konstitusie, reëls, kodes en tugreëls 

van die SAALPERDTELERSGENOOTSKAP van SUID-AFRIKA, soos vervat in die Amptelike stel 

reëls  wat beskikbaar is op die Genootskap se webblad:  

http://www.studbook.co.za/Society/saddlehorse/index.php?p=24 en bylae die inhoud 

waarvan ek my vergewis het en/of die verpligting het om my daarvan te vergewis en/of 

geag kan word kennis daarvan te dra; 

 6. Dat ek myself in my hoedanigheid as werkgewer, namens my werknemers wat op die skou 

teenwoordig sal wees, aanspreeklik stel vir hulle optrede en/of lates in soverre sodanige 

optredes en/of lates strydig sou wees met die reëls vervat in die ALGEMENE INLIGTING wat 

aangeheg is tot die inskryfvorm en/of bovermelde konstitusie, kodes, reëls en tugreëls 

van die SAALPERDTELERSGENOOTSKAP van SUID-AFRIKA;  

7. Dat ek myself en die vertoners wat onder my inskyf gebonde ag daaraan en daartoe 

verbind dat alle persone op eie risiko skou en die SAALPERDTELERSGENOOTSKAP van 

SUID-AFRIKA en die Riversdal Landbougenootskap  geen verantwoordelikheid aanvaar vir 

enige verlies van of skade berokken aan persone, perde, voertuie en  toerusting of enige 

ander verlies of skade van welke aard ook al nie. 

 

 

 

 

 ____________________________      _____________________________ 

Handtekening van Inskrywer      Naam en van - drukskrif 

 

 

____________________________                                      ____________________________  

 Kontak nr’s (Sel nr)       DATUM  
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