
 

 

  

Inschrijfformulier verkoopklasse ‘Open Europese Cultuurvogel’ 2018 
 
Inschrijvingen Verkoopklasse   Bank- Gironummer: ……………….. 
Geen inschrijfgeld, de opbrengst wordt    Naam:  ………………………………. 
na de TT aan u overgemaakt.     Adres:  ………………………………. 
        Postcode: ………………………………. 
Maximaal 2 vogels per kooi.     Woonplaats: ………………………………. 
Grote Goudvinken en groter, 1 per kooi!   Telefoon: ………………………………. 
        E-Mail:  ………………………………. 
Aantal kooien: ……………     Kweeknr: ………………(Verplicht!) 
 

Kooi  Klasse nr. Soort en kleur vogel 
Man/ Pop/ 
Paar 

Jaar 

 
EK 
J/N Wed- 

strijd 
J/N 

  
Verzeke

rd 
bedrag 

Verkoop 
bedrag 

Bonus 
10% 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

 

1 koop per regel!      Inschrijving sluit op 18 november 2018! 
 
Ik verklaar dat bovenvermelde inzending mijn eigendom is en dat ik inschrijf volgens de voor deze klasse geldende bepalingen. (z.o.z.) 
 

Datum: .................... 2018    Handtekening: ……………….. 
 

Reglement verkoopklasse Open Europese Cultuurvogel 2018 
 

Artikel 1 

INSCHRIJVEN 

Ingeschreven kunnen worden alle Europese Cultuurvogels, die met Europese cultuurvogel ringen geringd dienen te 

worden. Inschrijving staat open voor deelnemers aan de wedstrijdklasse. Inschrijvingen kunnen geschieden tot en met  

18 november 2018.     

Artikel 2 

VOORWAARDEN 

Alle ingeschreven vogels moeten voorzien zijn van een wettelijk goedgekeurde gesloten voetring. Zieke en gebrekkige 

vogels worden geweigerd en worden als verkocht beschouwd; 10% BONUS is dan verschuldigd. Vogels in de 

verkoopklasse worden niet gekeurd. 

Artikel 3 

EIGEN KWEEK 

 Op het inschrijfformulier aangeven in kolom EK of aangeboden vogels eigen kweek zijn.  

(dus met kweeknummer van inzender) 

Artikel 4 

HUISVESTING 

Per kooi mogen niet meer dan twee vogels ter grootte van een groenling te koop worden aangeboden. Uitsluitend 

schone en verzorgde kooien worden geaccepteerd. Grote goudvink en grotere vogels, één vogel per kooi. 

Artikel 5 

VERKOOP 

 Verkoop vindt plaats tegen de prijs en specificaties zoals opgegeven door de verkoper  op het inschrijfformulier. 

Artikel 6 

ABSENTEN 

Absente vogels moeten bij het inbrengen worden afgemeld bij de administratie. Per absente vogel die is ingeschreven in 

de verkoopklasse is de 10% bonus verschuldigd aan de organisatie. 

Artikel 7 

PERSONEEL 

Er worden door de S.E.C. personen aangesteld die belast zijn met de verkoop.  Deze mensen zijn herkenbaar. Alleen  

via  die mensen lopen de handelingen  die te maken hebben met de overdracht van de vogel(s). 

Artikel 8 

OPSTELLING/INBRENGEN 

Vogels in de verkoopklasse worden apart opgesteld en hebben een eigen nummering. Kooinummers worden gelijktijdig 

verstuurd met wedstrijd kooinummers. Inbrengen 4 december 2018, van 16.00 tot 21.00 uur. Voor 16:00 uur kunnen 

geen vogels worden ingebracht. 

Artikel 9 

AFGIFTE 

Vogels worden afgegeven in een verzegeld vogeldoosje dat door de S.E.C.  beschikbaar wordt gesteld. 

Artikel 10 

AFWIKKELING 

De financiële afwikkeling zal plaats vinden na de show. Het aan U verschuldigde verkoopbedrag minus de 10% bonus 

wordt per bank of giro aan U overgemaakt. Betaling vindt plaats  voor 30 januari 2019. 

Artikel 11 

TT VOGELS 

Wedstrijdvogels kunnen ook  te koop worden gesteld. Handeling loopt via verkoopklasse en onder dezelfde 

voorwaarden 

m.u.v. het afgeven van de verkoopvogels uit de wedstrijdklasse. Die kunnen worden opgehaald na sluiting van de show. 

(Zondag 9 dec. 2018, vanaf 16.00 uur) 

Artikel 12 

ANNULERING 

          

          

          



 

 

 Annuleren van de te koopstelling na het inkooien is niet mogelijk, anders dan door verkoop. 

Artikel 13 

TOEVOEGEN 

Alleen ingeschreven vogels mogen ter verkoop worden aangeboden. Tijdens de TT mogen, onder voorwaarden, nieuwe, 

vogels te koop worden aangeboden, in overleg met de verantwoordelijke mensen van de verkoopklasse. Uitsluitend met 

ingevuld inschrijfformulier. 

Artikel 14 

OPENSTELLING 

 Verkoopklasse heeft dezelfde openingstijden als de TT met dien verstande, dat deze dagelijks een uur vroeger sluit.

  

Artikel 15 

BETROKKENEN 

 Verkoopklasse is bedoeld voor inzenders en medewerkers. 

Artikel 16 

ONVOORZIEN 

 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het T.T. bestuur in samenspraak met het S.E.C. bestuur.   

 

            SEC 2018 

        


