Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie
Pastoor van der Auwerastraat, 34 – 2640 Mortsel
postringen@kbof.be
Info ringbestelling: www.kbof.be
Bestelling via computer: www.kbofonline.be

 Normale bestelling
 Spoedbestelling

ENKEL VOOR HET BESTELLEN VAN RINGEN VOOR EUROPESE VOGELS
 Spoedbestelling
INDIVIDUELE LEDEN BESTELLEN ALLEEN ONLINE.
LEVERING VANAF 1 JANUARI 2016
Kweeknummer
Datum
Naam + voornaam
Straat en nummer
Postnr. + woonplaats
GSM nummer
Lid van: ……………………………………(clubnaam)
Telefoonnummer
stamnr. Club: …… ………………………………….
e-mail adres
Inox ringen zijn volgende maten beschikbaar: 3.5 – 4.0 – 4.5 – 5.0 – 5.5 – 6.0 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 –
12 – 13 – 14.
Voor kunststofringen: per 10: 2.0 -2.2-2.3-2.4-2.5–2.6-2.7-2.8-2.9–3.0–3.1-3.2–3.3-3.5-3.8-4.0-4.24.5-5.0
per 25: 5.5-6.0-6.5-7.0-8.0-9.0-10.0-11..0-12.0-13.0-14.0-15.0-16.0-18.0-20.0-22.0-24.0-27.0-32.0
De aanvrager verklaart de voorbije vijf jaar geen veroordeling te
hebben opgelopen wegens overtredingen van de regelgeving inzake
het houden van vogels in gevangenschap, waarbij er een verbod
opgelegd werd tot het houden in gevangenschap van specimens van
beschermde vogelsoorten; Hij verklaart ook werkelijk een
vergelijkbare hoeveelheid vogels in gevangenschap te kweken die
behoren tot soorten waarvoor die gesloten pootringen vereist zijn. De
verenigingen wijzen een aanvraag tot het verkrijgen van pootringen
geheel of gedeeltelijk af als redelijkerwijze vermoed kan worden dat
de aanvrager in strijd zal handelen met de bepalingen van dit besluit of
als de aanvrager een overmatig aantal pootringen aanvraagt. Ze
melden dat aan het agentschap. De gesloten pootringen, zijn
persoonlijk. Ze mogen door de aanvrager niet worden verhandeld,
geruild of ter beschikking gesteld aan derden om vogels te ringen die
niet door de aanvrager zelf gekweekt werden. De vogels mogen alleen
worden geringd met ringen waarop het jaar waarin de vogels zijn
geboren is weergegeven. De ringen mogen alleen worden aangebracht
bij vogels die in gevangenschap zijn geboren in het jaar dat op de ring
is weergegeven.

Aantal Diam. Hard
mm

kleur

Kunststof

inox

Dit formulier afgeven aan de ringverantwoordelijke van de club.
of sturen naar de ringendienst:
Jamers H. – Vanderheydenweg 18 – 3940 Hechtel
Afrekening: Opgelet spoedbestelling maximaal 10 ringen per diameter tot maximaal 40 stuks.
Normale bestelling:

Spoedbestelling:

…….. ring hard kleur x 0.46= € ……...
…….. ring kunststof x 0.27= € ………
…….. ring inox
x 1.75= € ……...

... ring hard kleur x 1.46= € ……...
... ring kunststof x 1.27= € ………
... ring inox
x 2.75= € ……...

Administratiekosten € 7.35
Totaal: €….......

Administratiekosten € 15.00
Totaal: €…………..

Handtekening(verplicht):

…………………………

