The International Cat Association, Inc.

Wherever you are, you’re in TICA’s World! Fabulous felines, fun and friendship.

Kortingsplan voor Titels
Gebruik de "Email Formulier"
knop of verstuur naar:
TICA, Inc.
P.O. Box 2684
Harlingen TX 78551
submit.work@tica.org

Instructies:
1. Download het formulier.
2. Open het formulier in Adobe Acrobat Reader.
3. Vul het formulier in.
4. Sla op en kies "Email Formulier" om het formulier
te verzenden.

Email Formulier

Datum:
Contactgegevens
Voornaam:

Familienaam:

Email Adres:
Hier aanvinken als het om een nieuw
email adres gaat.

Vroeger Email Adres:

Gegevens Eigenaar
Hier aanvinken als de naam en het email adres dezelfde zijn als hierboven.

Voornaam:

Familienaam:

Email Adres:
Adres:
Woonplaats:
Land:

Staat:

Postcode:

Telefoonnummer:

Namen van alle eigenaars:
Gegevens Kat
Naam van de Kat:
*Registratienummer:

*Indien reeds beschikbaar.

Ras:

Geboortedatum:

Kleur:

Sex:

Hieronder vindt u drie titelprogramma's. Kies het programma dat het best bij uw kat(ten) past:
Optie 1:
Voorwaarde: Uw kat werd nooit geshowd (zelfs niet met een nummer "in aanvraag").
Beschrijving: U betaalt $15 (voor leden) of $20 (voor niet-leden). Als uw kat een titel wint, zal die automatisch door
de Executive Office bevestigd worden. U hoeft niets te doen en u hoeft ook niets extra te betalen. Het pack bestaat uit 6
titels in de volgende categoriëen (CH-SGC, CHA-SGCA, MS-SGM) en heeft een totale waarde van $35. U krijgt geen
terugbetaling als uw kat de titels niet behaald.
Ik bevestig hierbij dat deze kat nooit geshowd werd. Ik begrijp en bevestig dat, als ik deze kat van een andere
eigenaar bekomen heb, deze de kat nooit geshowd heeft. Ik begrijp dat ik geen terugbetaling zal krijgen als die informatie
foutief is.
Handtekening van de Eigenaar:
P: +1 956.428.8046
F: +1 956.428.8047
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Optie 2:
Voorwaarde: Uw kat werd enkel geshowd als kitten.
Beschrijving: U betaalt $20 (voor leden) of $25 (voor niet-leden). Als uw kat een titel wint, zal die automatisch door
de Executive Office bevestigd worden. U hoeft niets te doen en u hoeft ook niets extra te betalen. Het pack bestaat uit 6
titels in de volgende categoriëen (CH-SGC, CHA-SGCA, MS-SGM) en heeft een totale waarde van $35. U krijgt geen
terugbetaling als uw kat de titels niet behaald.
Ik bevestig hierbij dat deze kat enkel als kitten geshowd werd. Ik begrijp en bevestig dat, als ik deze kat van een
andere eigenaar bekomen heb, deze de kat enkel als kitten geshowd heeft. Ik begrijp dat ik geen terugbetaling zal
krijgen als die informatie foutief is.

Handtekening van de Eigenaar:

Datum:

Optie 3:
Voorwaarde: Geen voorwaarde.
Description: U betaalt $35 (zelfde prijs voor leden en niet-leden). Als uw kat een titel wint, zal die automatisch door
de Executive Office bevestigd worden. U hoeft niets te doen en u hoeft ook niets extra te betalen. Het pack bestaat uit 6
titels in de volgende categoriëen (CH-SGC, CHA-SGCA, MS-SGM) en heeft een totale waarde van $35. U krijgt geen
terugbetaling als uw kat de titels niet behaald.
Datum:

Handtekening van de Eigenaar:

Betalingsgegevens
Hoeveelheid

Beschrijving
Optie
Optie
Optie
Optie
Optie

Prijs (USD)

1
1
2
2
3

Lid:
Niet-Lid:
Lid:
Niet-Lid:

Bedrag

$ 15.00
$ 20.00
$ 20.00
$ 25.00
$ 35.00

Totaal Bedrag:
Kredietkaart
Om veiligheidsredenen, raden wij u aan uw
kredietkaartgegevens op te sturen met de post, te faxen of
telefonisch door te geven.

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

PayPal
Stuur de betaling naar paypal@tica.org. Vermeld het
transactienummer hieronder.

Betalingsmogelijkheden:
Kredietkaart:

Voornaam

Familienaam

Kredietkaartnummer
Maand

CVV Code

Jaar

PayPal Transactienummer:
Voorbeeld: 3J8774681T9040110

Handtekening:

P: +1 956.428.8046
F: +1 956.428.8047
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