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BFP - Galop, vzw   

Route de Wallonie 31A 

7011 Mons -Ghlin 

admin@bgalopf.be 

Tel : +32 472 303 142     

 

Mevrouw, Juffrouw, Mijnheer 
 
Gelieve in bijlage de nodige documenten te willen vinden die nodig zijn om een 
dossier “toelating als eigenaar” samen te kunnen stellen. 
 
Gelieve deze verschillende documenten in te vullen en per post en/of per mail over te 
maken aan de BFP-Galop (adres hierboven), zodat we de toelatingsprocedure 
kunnen starten. Het antwoord zal U per post of per mail toegestuurd worden. 
 
De aanvraag dient vergezeld te zijn van: 
 

1. Een geldsom, te storten op onze Bankrekening, van : 
- 500 EURO als registratie van Uw kleuren, 
- 500 EURO voor een pseudoniem (eventueel) 
- 500 EURO als initieel werkingskrediet. 

2. Een waarborg van 800 EURO (te storten op de rekening  
BE62 210-7388111-61 van de BFP-Galop. Deze som zal geen intresten 
opleveren en wordt bij stopzetting der activiteiten op aanvraag en na 
afhouding van de eventuele schulden t.o.v. BFP-Galop teruggestort.          

3. Een recent uittreksel uit het strafregister. 
4. Een pasfoto. 
5. Een kopij van Uw identiteitskaart (Recto verso). 
6. In voorkomend geval en indien U reeds een buitenlandse vergunning als 

eigenaar bezit, een verklaring van de buitenlandse autoriteit die bevestigd dat 
U er niet op de forfait lijst staat.                                                                      

 
De sommen hierboven vermeld in punt 1 en de bankwaarborg in Punt 2 dienen enkel 
na aanvaarding maar vóór een eerste deelname aan rennen geregeld te worden.  
 
U wordt eraan herinnerd dat, volgens de wettelijke bepalingen, elke eigenaar 
verantwoordelijk is voor de eventuele schade die door zijn paard aan derden 
aangericht wordt wanneer het op een hippodroom aan een meeting deelneemt. 
Daarom is het wenselijk dat elke eigenaar een verzekering “burgerlijke 
aansprakelijkheid” onderschrijft, aangepast aan deze activiteit. 
 
Ingeval U bijkomende informatie wenst te bekomen blijven wij steeds ter Uwe 
beschikking. 
Inmiddels verblijven we Mevrouw, Juffrouw, Mijnheer  
 
We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de 
geldende wetgeving en met onze” privacyverklaring” op de hierbij gevoegde bladzijde 
(blz 4 van 4).  
 
 
 

IBAN : BE55210038537344      BIC : GEBABEBB 

mailto:admin@bgalopf.be
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AANVRAAG EIGENAAR 

 

 
 

Naam :       
 
Voornaam :       
 
Geboren de :       
 
Te :       
 
Nationaliteit :       
 
Adres :       
 
Postcode :               Stad :       
 
Land :      
 
Tf :       
 
GSM :                                        Fax :       
 
E-mail :       
 
Beroep :       
 
Eventueel het gevraagde pseudoniem:        
 
Naam van de persoon die de paarden zal trainen :        
 
 
Door het feit van de registrering van zijn kleuren, erkent de eigenaar 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. 
 
Ik verklaar op eer dat de paarden die onder mijn naam en kleuren lopen mijn 
exclusieve eigendom zijn en dat geen enkele andere persoon er enig aandeel of 
interesse in heeft, behalve wanneer een huur of vennootschapscontract ter zake op 
het secretariaat van de BFP-Galop neergelegd werd. 
 
 
Gedaan te  :                                                                    De : 
 
 
Handtekening (voorafgegaan door de vermelding « gelezen en goedgekeurd ») 
 

 

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende 

wetgeving en met onze” privacyverklaring” op de hierbij gevoegde bladzijde (blz 4 van 5).  
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VOORSTEL VOOR KLEUREN 
 
 

Ik stel de volgende kleuren voor : 
 
Naam en Voornaam :       
 
Pseudoniem (eventueel) :       
 
Buis :  
 

Kleur :       

 

Dispositief :       

 

Kleur van het  dispositief :       

 

Mouwen :  
 

Kleur :       

 

Dispositief :       

 

Kleur van het dispositief :       

 

Pet : 
 

Kleur :       

 

Dispositief :       

 

Kleur van het dispositief :       

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Om U te helpen in Uw keuze gelieve de download ”Kleurendispositief” te willen 
raadplegen. Logo’s en andere op deze download vermelde kleuren en dispositieven 
worden niet aanvaard. 
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PRIVACYVERKLARING 

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Belgische Federatie voor 

Paardenwedrennen vzw, afdeling Galop (BFP – Galop), Route de Wallonie 31A, 

7011 Mons-Ghlin, die als verwerkingsverantwoordelijke optreedt.  

BFP – Galop verzamelt uw gegevens uitsluitend om te voldoen aan haar statutaire 

verplichtingen of om uw toelatingsaanvragen te kunnen behandelen.  Indien u nalaat 

bepaalde gegevens aan BFP – Galop te verstrekken, is het niet mogelijk u een 

volledig correcte dienstverlening te garanderen.   

Mits u hiertoe uw toestemming hebt gegeven, kan BFP-Galop uw gegevens tevens 

gebruiken, of doorgeven aan derde partijen om te gebruiken, om u te informeren over 

bepaalde diensten en evenementen.  

Wij garanderen de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en zorgen ervoor dat 

uw gegevens niet worden doorgegeven aan derden, met uitzondering van 

dienstverleners waarop BFP – Galop in het kader van haar activiteiten beroep doet of 

handhavingsautoriteiten en internationale organisaties in het kader van 

paardenrennen waaraan BFP – Galop verplicht is uw gegevens door te geven.   

BFP – Galop zal erop toezien passende contractuele afspraken te maken met deze 

derde partijen teneinde een passend beschermingsniveau van uw 

persoonsgegevens te kunnen waarborgen.   

Uw persoonsgegevens worden bewaard door BFP – Galop in overeenstemming met 

de wettelijke bewaringstermijnen. 

U heeft het recht om informatie en/of een kopie te vragen van uw persoonsgegevens, 

om uw persoonsgegevens te corrigeren, om te vragen dat uw persoonsgegevens 

worden gewist en om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens.  Indien u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens 

voor bepaalde doeleinden te verwerken, kunt u deze toestemming op elk moment 

intrekken.  

Meer informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan 

worden teruggevonden in de uitgebreide privacyverklaring op onze website.  

Alle verzoeken, klachten of vragen over deze privacyverklaring of de bescherming 

van uw persoonsgegevens kunnen aan BFP – Galop worden gericht via e-mail naar 

dir@bgalopf.be. Wij zullen uw verzoeken, klachten of vragen behandelen en u tijdig 

een antwoord bezorgen. 

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij u persoonsgegevens 

verwerken, kan u tevens een klacht indienen hierover bij de Belgische 

Gegevensbeschermingsautoriteit.  


