WITTE MOLEN VERKOOPKLASSE :
Reglement 2018.
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REGLEMENT VERKOOPKLASSE
Deze hobbymatige verkoopklasse wordt tijdens de openingstijden van Refona Districsshow Drenthe, indien
mogelijk, in dezelfde ruimte georganiseerd.
Tijdens de show is het voor ALLE inzenders mogelijk om vogels hobbymatig te verkopen.
De vogels dienen bij het inbrengen v.d. wedstrijdvogels bij de verkoopafdeling afgeleverd te worden.
Inbrengen van vogels kan uitsluitend in een schone, nette, originele TT kooi. Conform de eisen van NBvV.
Minimaal 1 zitstok per vogel. Er mogen slechts 2 vogels per kooi worden ingebracht.
De verkoopklasse is gelijktijdig open met de show.
Alle ter verkoop aangeboden vogels moeten via een standaard verkoop inschrijfformulier worden ingeschreven.
Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij het bestuur / commissie.
De ter verkoop aangeboden vogels moeten gezond zijn. Zieke of gebrekkige vogels worden geweigerd
De ter verkoop aangeboden vogels moeten geringd zijn.
De gekochte vogels mogen na verlaten van de showruimte door de koper worden meegenomen.
De kosten van verkoop van een vogel bedraagt € 1,-- per vogel. Het totaal bedrag wordt betaald bij inschrijving.
De vogels in deze verkoopklasse worden niet gekeurd. Deze vogels worden op dezelfde wijze als de overige
tentoongestelde vogels door de organisatie van voer en water voorzien.
Niet verkochte vogels dienen, na de TT, door de eigenaar afgehaald / uitgekooid te worden.
De verkoop geschiedt via een door het bestuur aangestelde commissie. Het bestuur noch de commissie is
aansprakelijk voor het eventueel verloren gaan van vogels.
We keuren de zgn. “kofferbakverkoop” op de parkeerplaats nabij de tentoonstellingsruimte ten zeerste af.
Klachten of wensen bij de verkoopklasse kan men schriftelijk indienen bij het bestuur van SDD.
De beslissingsbevoegdheid ligt in alle gevallen bij het bestuur.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur c.q. de commissie.

Het bestuur van “ Stichting Districtsshow Drenthe

