
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers Aanvraagformulier voor het verkrijgen van gesloten pootringen 
Postbus 74    4600 AB Bergen op Zoom voor gefokte vogels behorende tot beschermde inheemse en 
Tel.0164-235007   -   Fax 0164-239020 uitheemse soorten.

Kweeknummer Nederlands kweekadres als dit afwijkt van uw woonadres**
Naam Straat en huisnummer
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats Postcode en woonplaats
Land Nederland
Telefoon en/of mobiel Ik ben lid van: H31 (code van de afdeling)
Burger Service Nummer E-mail
Ringmaat Volgnr. Aantal Aantal Aantal*** Bijlage Hybryde

in mm vanaf normaal geanodis. Nederlandse benaming Wetenschappelijke benaming koppels A J/N J/N Prijs
31 ct 46ct

Administratiekosten - indien niet gelijktijdig met andere ringen besteld Behandelingskosten € 2,50
Spoedringen kosten €1,00 per stuk extra Kosten spoedbestelling

0 0 TOTAALBEDRAG
De aanvrager verklaart door ondertekening van dit formulier:
- dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
- dat de gesloten pootringen uitsluitend worden aangebracht op in Nederland in volières geboren en gefokte vogels:
- dat hij/zij geen bestelde gesloten pootringen zal afgeven of verkopen aan derden;
- dat hij/zij alle van de in zijn/haar bezit zijnde gefokte beschermde vogels zal voorzien van een gesloten pootring als voorgeschreven in de Regeling afgifte en kenmerken
- als hij/zij reeds bij een andere erkende vogelbond voor dit kweekjaar ringen besteld heeft, zo ja: bij welke bond, welke soorten en hoeveel?
- dat de in Nederland geboren en gefokte vogels van de bestelde gesloten pootringen worden voorzien op het opgeven kweekadres.
* Aankruisen wat van toepassing is. (Overtuig u dat de gewenste ringen en uitvoeringen leverbaar zijn)
** Vul het Nederlandse kweekadres in als dit afwijkt van uw woonadres.
*** U bent bij CITES A/A- vogels verplicht om het aantal kweekkoppels te vermelden.

Ringencommissaris Vogelvrienden Hardenberg e.o.
Datum H.Oldehinkel

Handtekening M.H.Trompstraat 1 ONWAAR DIT IS EEN SPOEDBESTELLING* 
7772 ZE Hardenberg ONWAAR NIEUW LID of gelijk met normale ringenbestelling* 
E :     henk.sini@outlook.com NL13 RABO  0324988524 t.n.v.  H.Oldehinkel

Dit formulier en het verschuldigde
bedrag uiterlijk één week voor de
afloop van de bestelronde inleveren
bij de ringencommissaris van uw
afdeling.


