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Reg
glement voor de verdelin
ng van id
dentificattietekens
s naar fo
okkers
1. Bes
schikbaarh
heid van identificattietekens
a. De identificatietekens zijn
z beschikkbaar voor de
d fokkers vanaf
v
:
 1 januari : duive
en
 15 februari
f
: ho
oenders, pa rk- & waterv
vogels, kon
nijnen
 1 mei : cavia’s
b. De identificatietekens
s zijn besschikbaar voor
v
de fo
okkers tot 1 septem
mber. Voorr
bestellingen
b
n na 15 juni kan de beschikbaa
arheid van de verschhillende diameters van
n
rringen niet langer gega
arandeerd w
worden.

2. Bes
stellen van
n identific
catietekens
s
a. Identificatie
etekens kun
nnen op 2 manieren besteld
b
worden, hetzijj via een aangesloten
a
n
vvereniging, hetzij rech
htstreeks bijj de provin
nciale verde
eler. Elke pprovincie be
eslist zelf in
n
ssamenspraak met haa
ar verdelerss welke ma
anier(en) van verdelen zij aanbied
dt aan haarr
ffokkers.
b. Rechtstreekkse bestelliing door ee
en fokker bij
b een prov
vinciale verrdeler kan enkel
e
in de
e
provincie waarin
w
men woonachtig
w
g is.
c. Personen die
d geen lid zijn van ee
en aangeslo
oten verenig
ging kunnenn per jaar maximaal
m
15
5
g
gewone rin
ngen rechts
streeks besstellen bij een provin
nciale verdeeler. Er wo
orden geen
n
rringen geleverd aan niiet-aangeslo
oten verenigingen, han
ndelaars of bedrijven. Merktekenss
vvoor konijnen en cavia’s worden
n niet gelev
verd aan pe
ersonen diee niet besch
hikken overr
e
een fokkersskaart.
d. V
Voor het rechtstreeks
r
s bestellen
n van iden
ntificatieteke
ens bij eenn provincia
ale verdelerr
g
gebruikt men bij voorkeur de m
modelformu
ulieren die digitaal beeschikbaar zijn via de
e
w
website ww
ww.neerhofd
dieren.be
e. De provinciiale verdele
ers verzend
den slechts 1 x per we
eek de ontvvangen besttellingen en
n
d
dit tot en met
m einde mei.
m Vanaf jjuni worden
n nog slech
hts 1 x perr 2 weken bestellingen
b
n
vverzonden. Enkel bestellingen bi nnengekom
men voor woensdagmidddag worde
en dezelfde
e
w
week nog
g verzonde
en, later binnengek
komen bes
stellingen worden automatisch
a
h
d
doorgescho
oven naar de
d volgende
e verzending
gsdatum.
f.

Rechtstreekkse verzending aan fo
fokkers geb
beurt pas na
n ontvangsst van de betaling (off
e
eventueel een
e betaling
gsbewijs). B
Bij het niet tijdig toekom
men van de betaling (o
of het bewijss
e
ervan), wo
ordt de bestelling a
automatisch
h doorgesc
choven na ar de eerstvolgende
e
vverzendingssdatum na ontvangst vvan de beta
aling (of het betalingsbeewijs).

3. Nom
minatieve ringen
a. N
Nominatieve ringen ku
unnen enke
el besteld worden
w
bij de
d nationalee verdeler en
e dit enkel
d
door natuurrlijke person
nen met een
n geldige fo
okkerskaart..
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b. De Landsbond levert enkel nominatieve ringen af voor soorten die onder zijn
werkingsdomein vallen.
c. Bestellingen van nominatieve ringen worden slechts aanvaard na ontvangst van een
door de aanvrager ondertekend en volledig ingevuld bestelformulier voor nominatieve
ringen enerzijds en de betaling anderzijds.
d. Nominatieve ringen kunnen enkel besteld worden in veelvouden van 10 stuks per
diameter.
e. De nationale verdeler stuurt de bestellingen van nominatieve ringen door aan de
fabrikant op respectievelijk 15/02, 15/03, 15/04, 15/05 en 15/06. Indien een bestelling
en/of betaling niet tijdig toegekomen is bij de nationale verdeler, wordt deze automatisch
doorgeschoven naar de eerstvolgende besteldatum. De levertermijn aan de fokker na
het doorsturen van de bestelling aan de fabrikant kan nog enkele weken bedragen. Tijdig
bestellen is dus absoluut noodzakelijk. Na 15/06 worden geen bestellingen van
nominatieve ringen meer aanvaard.
f.

Noch de Landsbond, noch de interprovinciale verbonden, noch de verenigingen en/of
hun ringenverdelers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het niet correct
toepassen door de fokker van de wetgeving i.v.m. het ringen van beschermde vogels.

Dit reglement wordt van kracht op 1 januari 2015.
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