
BIJLAGE A REGLEMENT BREITENSPORT NEDERLAND 

Startlicenties Stichting Breitensport Nederland Frequently Asked Questions (FAQ) 

Ik heb geen startlicentie, hoe vraag ik deze aan? 

 Via de website www.breitensport.nl/formulieren kunnen de benodigde licenties worden aangevraagd. Vul 
het formulier compleet in.  

Wat is de geldigheidsduur van de startlicentie? 

 Voor deelnemers van een aangesloten vereniging is de startlicentie onbeperkt geldig mits de licentiehouder 
aan minimaal 1 wedstrijd per seizoen deelneemt. Kan hier niet aan worden voldaan wordt de startlicentie 
gedeactiveerd en dient men een nieuwe startlicentie aan te vragen. 

 Deelnemers van een niet aangesloten instantie dienen per kalenderjaar een nieuwe startlicentie aan te 
vragen. 

Mijn vereniging is aangesloten bij de Stichting Breitensport. Welke licentie moet ik aanvragen? 

 Deelnemers welke via hun vereniging zijn aangesloten bij de Stichting Breitensport, kunnen het 
aanvraagformulier wedstrijdlicentie indienen. 

Kan ik ook aan een (kennismakings) wedstrijd deelnemen als mijn vereniging niet is aangesloten bij de 
Stichting Breitensport? 

 Ja, dan kan. U kunt het aanvraagformulier wedstrijdlicentie invullen.  

Ik heb al voor een andere hondensportdiscipline een startlicentie. Is deze ook geldig voor wedstrijden 
Stichting Breitensport? 

 Nee, net zoals bij andere hondensportdisciplines dient hiervoor een aparte startlicentie te worden 
aangevraagd. 

Krijg ik de aangevraagde startlicentie thuis gestuurd? 

 Nee, vooralsnog worden de licenties niet opgezonden maar in de administratie van het wedstrijdsecretariaat 
geactiveerd (na ontvangst betaling). 

Wanneer ik mijn licentie via de site heb aangevraagd, wanneer kan ik dan aan een wedstrijd deelnemen? 

 In principe kunt u aan de ingeschreven wedstrijd deelnemen mits de licentie tijdig is betaald. 

Wat moet ik doen als ik met een andere hond wil deelnemen aan een wedstrijd? 

 Als voor deze combinatie nog geen startlicentie aanwezig is, dient een nieuwe aanvraag wedstrijdlicentie te 
worden ingediend en betaald. 

Heb ik een nieuwe licentie nodig als er wordt gepromoveerd naar een andere klasse? 

 Nee, dat is niet nodig. Uw licentie is niet klasse gebonden. 

Moet ik een nieuwe aanvraag startlicentie indienen als ik met mijn hond in de Veteranenklasse wilt 
deelnemen? 

 Als u al in het bezit bent van een startlicentie is (vooralsnog) een melding naar het wedstrijdsecretariaat 
voldoende voor een nieuwe activatie. 

 Heeft u geen startlicentie dan dient u een aanvraag wedstrijdlicentie in te dienen. 

Wat kost een startlicentie? 

 De kosten voor voor een startlicentie bedragen: 
 Voor aanvragers van een aangesloten instantie € 3,50  

 Voor aanvragers van een niet aangesloten instantie € 5,00 per jaar. 

Hoe kan ik de startlicentie kosten betalen? 

 Door overmaking op: Rabobank: Stichting Breitensport Nederland, IBAN: NL39RABO0191291307, BIC: 
RABONL2U. onder vermelding van naam handler/naam hond 

Wat moet ik doen als ik met mijn hond niet meer aan wedstrijden wil/ kan deelnemen? 

 U kunt volstaan met een melding (mail) aan het wedstrijdsecretariaat. Uw licentie zal dan gedeactiveerd 
worden. Wilt u op een later tijdstip wel weer met dezelfde hond aan wedstrijden deelnemen, dient u een 
nieuwe licentie aan te vragen en te betalen. 

 


