Reglement verkoopklasse

1. Deelname: Deelnemen aan de verkoopklasse is voorbehouden aan BEC leden alsmede aan
inzenders met minimaal 3 vogels in de wedstrijdklasse en/of showklasse. Sluitingsdatum
inschrijving is gelijk aan de wedstrijdklasse.
2. Ringen: Alle ingeschreven vogels moeten zijn voorzien van een wettelijk goedgekeurde
gesloten voetring. Zieke en/of gebrekkige vogels alsmede vogels waarvan de ring niet aan de
eisen voldoet worden geweigerd.
3. Aantal: Per vitrine mogen niet meer dan twee vogels te koop aangeboden worden. Vanaf de
grootte van een appelvink, twee vogels per vitrine. (Inbrengen in eigen kooien)
4. Verkoop: De vogel(s) worden verkocht volgens de specificatie op het inschrijfformulier.
5. Verkoopprijs: Van de ingevulde verkoopprijs is 10% verkoopkosten verschuldigd aan de
organisatie.
6. Apart verkopen: Indien men vier vogels in een vitrine plaatst en deze kunnen apart verkocht
worden, dan krijgt elke vogel een eigen inschrijfnummer welke u dan samen op de vitrine plaatst.
7. Koppels: Als de vogels per koppel worden aangeboden en een vogel overlijdt, of anderszins
niet meer aanwezig is, wordt de verkoopprijs voor de overblijvende vogel gehalveerd.
8. Absenten: Absente vogels moeten bij het inbrengen worden afgemeld bij de administratie en
de kooinummers moeten op het inschrijfformulier worden geplakt. Heeft men per koppel
ingeschreven en er is een vogel van absent, vervalt het gehele koppel.
9. Leiding verkoop: Alleen de door B.E.C. aangestelde personen regelen de verkoop. Ook de
overdracht van de vogels verloopt via deze mensen. De vogels worden afgegeven in een verzegeld
vogeldoosje wat door B.E.C. beschikbaar wordt gesteld.
10. In bewaring: Als men vogels heeft aangekocht en betaald kan men deze in bewaring geven.
Men ontvangt een afhaalbewijs dat door de BEC medewerker ondertekend wordt. Uitsluitend
tegen inlevering van dit bewijs kan men de vogels dezelfde dag 1 uur voor het sluiten van de
verkoopklasse afhalen.
11. Inbrengen: Het inbrengen van de vogels is gelijktijdig met het inbrengen van de TT vogels of
in overleg met de organisatie. De vogels worden ondergebracht in een aparte ruimte en hebben
een eigen nummering. De vitrinenummers worden gelijktijdig verstuurd met de TT kooinummers.
12. Betaling: De financiële afwikkeling vindt plaats na de TT. Het totale verkoopbedrag minus
10% verkoopkosten wordt per bank of giro aan u overgemaakt.
13. Annulering: Annulering na het inbrengen van de te verkopen vogels is niet mogelijk, anders
dan door verkoop.
14. Openstelling: De openingstijden zijn gelijk aan die van de TT. Sluiting één uur eerder dan de
TT.
15. Risico: Deelname is geheel op eigen risico, de organisatie kan onder geen enkele
voorwaarde aansprakelijk worden gesteld.
16. Onvoorzien: In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van B.E.C.
17. Akkoordverklaring: Door aan de verkoopklasse deel te nemen gaat men akkoord met deze
bepalingen.
Het inschrijfformulier Verkoopklasse tegelijk met het TT formulier versturen naar:
H.M. Hoogaars, Mgr. Sweensstraat 2, 5076 NZ, Haaren. Mail: ttsecretaris@bec-info.com

