REGLEMENT OM JE RINGEN 2019 TE BESTELLEN



















Alle bestellingen worden als groepsbestelling aanzien tenzij anders op dit formulier
aangevraagd.
Van de leden die ringen voor Europese vogels bestellen, wordt veronderstelt dat ze
het reglement dienaangaande hebben gelezen en aanvaard.
Minimum 10 stuks of een veelvoud van 10 per ringdiameter.
Dit geldt ook voor de kunststof ringen waar het sinds 02/10/2018 niet meer
verplicht is om per 25 te bestellen.
Het lidgeld met maandblad KBOF 25€ wordt samen met de ringenbestelling
betaald.
Een gouden raad aan iedereen: zodra je de ringen in ontvangst neemt, controleer
grondig het gebruikte stamnummer op de geleverde ringen.
Men dient rekening te houden met een leveringstijd van 8 tot 10 weken, te rekenen
vanaf de aangekondigde datum van de groepsbestelling.
De eerste groepsbestelling is voorzien op 1 augustus 2018. De volgende besteldata
zijn 6/10/ 2018, 20/01 en 20/03/2019.
Indien voor dringende gevallen of buiten deze groepsbestellingen individuele
ringenbestellingen dienen te gebeuren moet men rekening houden met een extra
kost van 8 Euro die wordt doorgerekend. Gelieve deze te beperken.
Spoedbestelling: Maximum 10 ringen per diameter die het dubbele kosten t.o.v. de
groepsbestelling + 15€ verzendkosten die ook wij moeten doorstorten naar de
KBOF.
Enkel leden die het maandblad KBOF nemen hebben het recht om ringen KBOF te
bestellen.
Ringen zullen in de toekomst zoveel mogelijk op de Algemene Vergaderingen
worden afgehaald.
OPMERKING: Onze ringendienst verwittigt NIET wanneer de ringen aankomen.
Indien de levering dringend is, neemt men zelf contact op.
Mogelijkheid om online ringen te bestellen via onze site: http://deprachtvogel.be

Betaling van het verschuldigde bedrag gebeurt op volgend rekeningnummer en op
voorhand met vermelding : ringen + lidgeld









IBAN:
BE02 3930 3030 7640
BIC:
BBRUBEBB
De Prachtvogel Aalst
Landbouwersstraat 44 9300 Aalst
Indien je cash wenst te betalen kan dit op de algemene
vergaderingen.

Bestelling wordt pas naar ringendienst KBOF overgemaakt wanneer wij in het bezit
zijn van uw betaling, niet eerder!
Ringenverantwoordelijke: Wim Asselman Babbelaarstraat 143 9308 Hofstade
TEL 0472/465810

Dank voor ’t begrip & ‘t respect !
Het bestuur DE PRACHTVOGEL – Aalst

