
               3A. BETALINGSFORMULIER VOOR  GEWONE A.O.B. KWEEKRINGEN 2019 
 

Vereniging: …………………………………………………………………....  

Verantwoordelijke: ………………………………………………………….... 

Straat: ……………………………………………. Nr.: ………. 

Postnr.: ……………... Gemeente: …………………………………. Tel: …………………………. 
 

          NIEUW: De bestellingen en de betalingen van de ringen en lidgelden moeten tezelfdertijd gebeuren. Enkel wanneer beide 
betalingen binnen zijn wordt de bestelling bij de fabrikant doorgegeven. 

 

    RICHTLIJNEN – LEES AANDACHTIG BIJGEVOEGD BLAD 
1. Rangschik uw bestelling in volgorde der stamnummers. 
2. Verander nooit het stamnummer van uw leden. Hergebruik een stamnummer pas nadat 

het 5 jaar vrij is. 
3. Vermeld voor nieuwe leden achter hun naam ‘Nieuw’. 
4. De ringen dienen te worden besteld per 10 stuks of een veelvoud van 10 per diameterklasse. Bij 

een tweede of volgende bestelling voor eenzelfde liefhebber, gelieve de gewenste volgnummers 
der ringen op te geven.(bv:10 gesloten ringen B van 11 tot 20). Laat desnoods één regel open  
Ringen in staal per stuk te bestellen (formulier 8). 

5. Neem AUB een KOPIE van elke bestelling, zo vermijd je problemen voor jezelf en voor de 
ringenverantwoordelijke van A.O.B. 

6. Gelieve elke bestelling van Europese ringen en gewone ringen samen te betalen en dit 
te vermelden bij de betaling. 

7. Door het invullen van dit formulier gaat de besteller akkoord met de richtlijnen op dit 
formulier. 

8.   Alle communicatie over ringenbestellingen dient gericht te worden aan: Dirk VAN HONACKER, Vlamingenstraat 12, 8530 Harelbeke, gsm: +32(0)483/17.83.82, tel.: +32(0)56/44.79.09, 
        e-mail: ringen@aobbel.be 

        9.  Er wordt aan de verenigingen gevraagd om de ringenbestelling voor de 25ste van de maand gecentraliseerd door te sturen. Er moet maar eenmaal         
             per maand een traceerbare verzending met verzekering betaald worden ten bedrage van € 11. 
 

ZEER BELANGRIJK 
                          De bestellingen van ringen met stamnummer worden aanvaard tot 31 mei 2019   - Voor de 000 ringen (vanaf 1 januari 2019) zolang de voorraad strekt 

Ringen kunnen besteld worden vanaf 1 juni 2018 tot 31 mei 2019.  
Elke maand wordt er op het einde van de maand een bestelling doorgegeven aan de ringenfabrikant voor clubs die in die maand ringen BESTELD en BETAALD hebben. 
6 weken na het einde van die maand zullen de ringen bij de ringenverantwoordelijke van A.O.B. geleverd worden. 
Alle ringen behalve 000 ringen worden geleverd ten vroegste in oktober. De verzendingskosten voor 000-ringen en spoedbestellingen bedragen € 9,5 per aangetekende zending. Ze 
worden  rechtstreeks naar de liefhebber verstuurd. 

 

          Gestort de….. / ….. / ……. Op P.R.K. BE 440000 9176 6545 BIC: BPOTBEB1 “Ringendienst- A.O.B.” te 1190 Brussel. 

Met vermelding: Ringenbestelling – Naam van de vereniging – Stamletters vereniging. 

STAMLETTERS VERENIGING  

HOEVEELSTE BESTELLING  

RINGEN AANTAL  PRIJS  TOTAAL 

 Geanodiseerd kleur tot 5,5mm  x € 0,32 =  

Geanodiseerd kleur vanaf 6mm  x € 0,42 =  

Verhard kleur tot 5,5mm  x € 0,47 =  

Verhard kleur vanaf 6mm  x € 0,57 =  

PVC / Kunststof  tot 32mm  x € 0,28 =  

Staal  x € 1,75 =  

Traceerbare verzending met 
verzekering 

 

  

+ 

 

€ 11 

 

= 

 

   EINDTOTAAL =  
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