Reglement verkoopsklasse 2018
“VZW GOUDEN RING SHOW”
Wie op de Gouden Ring Show 2018 vogels wenst te verkopen kan kiezen:
Ofwel laat men de verkoop over aan de organisatoren.(enkel voor tentoonstellers en medewerkers).
Zie verkoop 1.
Ofwel biedt men zelf zijn vogels te koop aan.(enkel per gehuurd rek). Zie verkoop 2.

Inschrijving verplicht vóór 23 november in beide verkoopsklassen.
De twee vormen van verkoop worden in dezelfde zaal georganiseerd.
Opgelet er mogen geen duiven en kwartels meer verkocht worden in beide
verkoopsklassen.
Voor beide vormen van verkoop geldt het volgende algemene reglement:
Alle aangeboden vogels dienen eigendom te zijn van de liefhebber.
De verkopers betalen de normale inkomprijs.
Zieke of gekwetste vogels en vuile kooien worden geweigerd.
De liefhebber die bedrog of diefstal pleegt, dient zijn vogels uit de verkoopsklasse te verwijderen.
De eigenaar is verantwoordelijk dat alle vogels beantwoorden aan de wettelijke voorschriften.
Verkoop van roofvogels is niet toegelaten.
 Alle onvoorziene gevallen, worden door het bestuur van de “Gouden Ring Show” opgelost en zijn
onherroepelijk.
 De verkoop eindigt op zondag 02 december om 13 uur.
 Door deel te nemen verklaart men zich akkoord met het reglement van de verkoopsklasse.






1) VERKOOP 1: ENKEL VOOR TENTOONSTELLERS EN MEDEWERKERS
Voor wie zijn vogels wil laten verkopen door de organisatie, geldt volgend reglement:













Inschrijving (zie inschrijvingsformulier) vóór 23 november verplicht, wijzigingen zijn
toegelaten op woensdag 28 november.
Inkorving te verkopen vogels enkel op woensdag 28 november 2018, en zaterdag 01
december. (Indien men inkorft op zaterdag 01 december zijn er geen wijzigingen mogelijk.
Binnenbrengen vogels op zaterdag 01 december van 7u30 tot 8u00)
De vogels worden aangeboden in een standaardkooi, voorzien van eten en drinken, maximum 2
vogels per kooi. (vogels verkocht als enkeling per kooi = zelfde prijs = zelfde geslacht)
Kooien kunnen gehuurd worden tegen € 2.00 per kooi.
Reservering van kooien is verplicht vóór 23 november 2018.
Bij verkoop van de vogels gaat 10% van de verkoopsom naar de organisatie.
De organisatie staat in voor de verkoop van de vogels.
Inkorving van de te verkopen vogels op woensdag 28 november vanaf 10 uur, wijzigingen zijn
toegelaten. (geen wijzigingen op zaterdag 01 december)
Aan de inschrijvingstafel krijgt de liefhebber etiketten, die hij op zijn kooien moet aanbrengen.
De inrichters van de verkoopsklasse wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval, de vogels die te
koop worden aangeboden, sterven, ziek worden, ontsnappen, gestolen worden of in welk ander
geval ook. Ze zijn ook niet verantwoordelijk voor de schade aangebracht aan de binnengebrachte
kooien.
De verkoop eindigt op zondag 02 december om 13 uur.
Uitkorving en uitbetaling van de verkochte vogels op zondag 02 december tussen 14u. en 16u.

2) VERKOOP 2: Wie zelf zijn vogels wenst te verkopen, uitsluitend de zaterdag 01/12,
dient zich aan volgend reglement te houden:
HUUR VAN REK IS NOODZAKELIJK. Inschrijven op apart inschrijvingsformulier.
 Vogels kunnen aangeboden worden in standaardkooien (max. 2 vogels per kooi).
 Een rek (1,5m) met vier leggers kan afgehuurd worden voor 50€ per dag (16 kooien) of 1/2 rek
30€ per dag (8 kooien). Onbeperkt aanvullen vogels toegelaten.
 Inschrijven en betaling voor 23 november verplicht. Betaling bij reservatie op rekening van
VZW Gouden Ring show:
IBAN: BE11 8508 2733 7448
BIC NICABEBB
MET VERMELDING NAAM EN AANTAL REKKEN
 Binnenbrengen vogels op zaterdag 01 december van 7u30 tot 8u00.

 Zaterdag 01/12 worden geen nieuwe verkopers meer toegelaten.

