
17.PERSOONLIJK BESTELFORMULIER VOOR 

RINGEN VOOR INLANDSE VOGELS 2017 
 

AANDACHT: Formulier dient 5 jaar behouden te worden door de 

ringenverantwoordelijke van de vereniging. 
 

 
 

Ondertekende verklaart hierbij de voorbije vijf jaar geen veroordeling te hebben opgelopen wegens overtredingen 

van de regelgeving inzake het houden van vogels in gevangenschap, waarbij er een verbod opgelegd werd tot het 

houden in gevangenschap van specimens van beschermde vogelsoorten. 
Ondertekende verklaard ook werkelijk een vergelijkbare hoeveelheid specimens in gevangenschap te kweken die behoren 
tot de soorten waarvoor de gesloten pootringen vereist zijn. 

 
HANDTEKENING 

……………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

Naam van de vereniging: …………………………………………          Datum: …........................................... 
 

Naam: ……………………………………………………………      Stamnummer: …................................ 

Adres: …………………………………………………………… Postcode: …………………………… 

Emailadres: ………………………………………………………           Gemeente : ………………………… 

 

Kweekjaar: ……………………… Ringen persoonlijk te gebruiken 
 
                         Ringmaten in hard gekleurd materiaal of PVC // Per 10 te bestellen 

 
Verhard 

metaal 

0,47€ 

Aantal 

ringen 

Nummeren 

vanaf 

Verhard 

metaal 

0,57€ 

Aantal 

ringen 

Nummeren 

vanaf 

PVC 

 

0,28€ 

Aantal 

ringen 

Nummeren 

vanaf 

2,0 mm   6 mm   2,0 mm   

2,2   6,5   2,2   

2,3   7   2,3   

2,4   8   2,4   

2,5   9   2,5   

2,6   10   2,6   

2,7   11   2,7   

2,8   12   2,8   

2,9   13   2,9   

3,0   14   3,0   

3,1   16   3,1   

3,2   17   3,2   

3,3   18   3,3   

3,5   20   3,5   

3,8   24   3,8   

3,9   27   4,0   

4,0   28   4,2   

4,2      4,5   

4,5      5   

5      5,5   

5,5      6   

 

De Vry Bert 

Berkenlaan 27 

2980 Halle-Zoersel 

tel. : +32 (0)3 384 15 25 

GSM : +32 (0)473 98 29 42 

E-mail : aobringen@gmail.com 
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