
REGLEMENT VERKOOPSKLASSE GRS 2022 

• Deze verkoopsklasse is alleen voor medewerkers en tentoonstellers. 

• Deze gaat door op zaterdag 3 december van 9u tot 15u en zondag 4 december van 9u tot 13u. 

• Verplichte schriftelijke inschrijving bij Didier Devriese vóór 23 november met inschrijvingsformulier. 

• Inkorving van de vogels enkel op woensdag 30 november tussen 10u tot 21u. 

• Wijzigingen van vogels, prijzen en beperkt aantal bijvoegingen zijn bij de inkorving toegelaten. 

• De vogels worden aangeboden in standaardkooien (glosterkooi enkel voor gloster en kleine 

exoot tot zebravink), voorzien van drinken en eten voor 24uur in de lade of groene eetpot 

7cm, maximum 2 vogels per kooi. 

• Er kunnen enkel kartonnen bakkooien gehuurd worden à € 3 per kooi en die moeten 

gereserveerd worden vóór 23 november. Betaling ervan gebeurt bij de uitkorving. 

• Vogels verkocht als enkeling per kooi = zelfde prijs = zelfde geslacht. 

• Aan de inschrijvingstafel krijgt de liefhebber zijn etiketten die hij op zijn kooien moet aanbrengen. 

• De organisatie staat in voor de verkoop van vogels. 

• Bij verkoop van de vogels gaat 10 % van de verkoopsom naar de organisatie. 

• De uitkorving en uitbetaling van de verkochte vogels gebeurt op zondag tussen 14u en 16u. 

• Alle aangeboden vogels dienen eigendom te zijn van de liefhebber en moeten voldoen aan de 

wettelijke voorschriften. 

• Zieke of gekwetste vogels of vuile kooien worden geweigerd, de organisatie heeft het recht de 

vogels uit de verkoopsklasse te verwijderen. 

• De liefhebber die bedrog of diefstal pleegt dient zijn vogels uit de verkoopsklasse te verwijderen. 

• Verkoop van duiven, kwartels en roofvogels is verboden. 

• 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 niet verantwoordelijk voor de schade aangebracht aan de 

binnengebrachte kooien. 

• Door deel te nemen verklaart men zich akkoord met het reglement van de verkoopsklasse. 

 


