
 

Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie V.Z.W. 
 

VERKOOPSTAND VOGELS - DBS 2022 
 

       Ingericht door “Diamond Bird Show" op 8 + 9 oktober 2022 

   Evenementenhal De Populier, Populierenhoeve 22, 2240 Zandhoven 

         Naam en voornaam verkoper:  ………………………………………………………………………             Tel.: ……………………….. 

         Adres: ……………………………………………………… Postnr. ………    Gemeente: ………………………………… 

         Formulier volledig invullen in drukletters                     E-mail: ……………….…………………....................................... 

Nr. Kooinr. 
Benaming van de vogel(s) - geslacht en kleur vermelden. Indien per 

koppel te verkopen, twee vogels per kooinummer inschrijven 

 

Vraagprijs 

€ 00,00 

1  Koppels worden alleen verkocht per koppel  

2  Koppels worden alleen verkocht per koppel  

3  Koppels worden alleen verkocht per koppel  

4  Koppels worden alleen verkocht per koppel  

5  Koppels worden alleen verkocht per koppel  

6  Koppels worden alleen verkocht per koppel  

7  Koppels worden alleen verkocht per koppel  

8  Koppels worden alleen verkocht per koppel  

9  Koppels worden alleen verkocht per koppel  

10  Koppels worden alleen verkocht per koppel  

11  Koppels worden alleen verkocht per koppel  

12  Koppels worden alleen verkocht per koppel  

13  Koppels worden alleen verkocht per koppel  

14  Koppels worden alleen verkocht per koppel  

15  Koppels worden alleen verkocht per koppel  

16  Koppels worden alleen verkocht per koppel  

17  Koppels worden alleen verkocht per koppel  

18  Koppels worden alleen verkocht per koppel 
 

 

Koppel in een kooi kan alleen als koppel worden verkocht Totaal    € 

 - 10%   € 

Niet verkochte  

vogels terug ontvangen:  ..……………………………………… 

Te ontvangen  

 
€ 

 



 

Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie V.Z.W.  

VERKOOPSTAND VOGELS - DBS 2022          
 

  Ingericht door “Diamond Bird Show" op 8 + 9 oktober 2022 

                Evenementenhal De Populier, Populierenhoeve 22, 2240 Zandhoven 

 

Voorwaarden deelname gesloten verkoop tijdens Diamond Bird Show 2022 

• Elke liefhebber mag vogels aanbieden op de verkoopstand. 

• De vogels zitten alleen of per koppel in aangepaste, zuivere tentoonstellingskooien.  

• Indien per koppel in één kooi kunnen ze ook alleen als koppel verkocht worden, behalve indien 

duidelijk anders vermeld op het inschrijfformulier. 

• Eigen etiketten mogen op de kooien gekleefd worden en zijn dan voorzien van naam van de 

verkoper, naam van de vogel(s) en verkoopprijs. Laat rechts 1/4 vrij voor uw nummer. 

Inschrijvingslijst afgeven bij het inleveren van de vogels. 

• lnschrijvingslijsten zijn ook ter plaatse verkrijgbaar. Later bij inschrijven is mogelijk. 

Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd. 

• Op de prijs van de verkochte vogels wordt door de verkoper 10% betaald, de bedragen worden 

ter plaatse uitbetaald. 

• Diamond Bird Show vzw is niet verantwoordelijk voor diefstal of sterfte van de aangeboden 

vogels, de liefhebber kan geen aanspraak maken op enige vergoeding. 

• Binnenbrengen van de vogels op donderdag 6 oktober van 17 tot 22, zaterdag 8 oktober van 9 

tot 12 en zondag 9 oktober van 9 tot 12 u. 

• Vogelverkoop sluit op zondag 9 oktober om 16 uur. 

• Eventuele steekkaarten en eventuele entbewijzen dienen steeds aanwezig te zijn. 

• De vogels moeten voorzien zijn van eten en drinken voor 24 uur. 

• Uitkorving zondag 9 oktober tussen 16 en 17 uur. 

• Verdere inlichtingen: ??? 

 

 

 


