
De verkoopstanden op de K.A.O.B.-kampioenschappen 
1. K.A.O.B.-verkoop.  

• Verantwoordelijke Dirk Van Honacker: Dirk Van Honacker, Vlamingenstraat 12 te 8530 Harelbeke. Tel.: 0483/17.83.82 

Email: west-vlaanderen@aobbel.be  

• De verkoopstand is open: zaterdag van 9 tot 18 uur en zondag van 9 tot 14 uur.  

• Terughalen vogels verkoop: zondag om 15 uur. 

• Te volgen richtlijnen bij het invullen van het inschrijvingsformulier verkoopklasse K.A.O.B. 2019. 

 

Algemeen 

• De verkochte vogels mogen uitsluitend in kartonnen doosjes de stand van de verkoopsklasse verlaten. 

• Geen enkel kartonnen doosje met of zonder vogel is toegelaten in de tentoonstellingsruimte. 

• Geen enkele transportkooi is in de tentoonstellingsruimte toegelaten, zelfs niet voor de verkopers. 

• De betaling van 5 euro aan administratiekosten dient te gebeuren bij het binnenbrengen van de vogels en dit zowel voor 

de tentoonstellers als de niet-tentoonstellers. 

• De verkoopstand is voorbehouden voor vogelliefhebbers en vogelkwekers die lid zijn van K.A.O.B. 

 

Richtlijnen aan de verkopers 

• Aan elke kooi dient een etiket te zijn aangebracht dat is afgeleverd door de organisatie. 

• Er zijn maximum twee vogels toegelaten in één kooi, niet meer. Geen lopers toegelaten 

• De kooien dienen net te zijn. 

• De etiketten vermelden de verkoopprijs en de naam van de vogel(s) en dienen door de verkoper te worden gekleefd op 

de kooien. 

• Handelsstanden kunnen in overweging genomen worden met akkoord van de inrichters, de verkoper mag in dit geval zijn 

vogels verkopen. 

• Aan elke verkoper wordt gevraagd om zijn K.A.O.B-lidkaart te tonen bij het binnenbrengen van de vogels op de 

verkoopstand. 

 

Belangrijke opmerkingen 

Voor het gemak van de tentoonstellingssecretaris, wordt u verzocht de volgende richtlijnen na te leven: 

• Het inschrijvingsformulier dient correct te worden ingevuld.  

• Maak uitsluitend gebruik van het inschrijvingsformulier afgedrukt in deze bundel of een fotokopie hiervan. 

• Schrijf duidelijk en gebruik zeker geen doorhalingen. 

• De vogels dienen voorzien te zijn van eten en drinken voor 24 uur.  

• Alleen vogels in goede gezondheid worden toegelaten. De inrichters kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld ingeval 

van diefstal, sterfte of ontsnapping van de vogel gedurende de tentoonstelling. 

 

2. Particuliere verkoop met reservering.  

• Verantwoordelijke: Johan Van Ongeval, Geraardsbergsesteenweg 329 te 9404 Ninove-Aspelare. Tel.: 0496/28.11.06 

Email: van.ongeval.johan@telenet.be 

• De verkoopstand is open: zaterdagvoormiddag 21 december van 9 tot 13 uur.  

 

Algemeen 

• Alle vogelliefhebbers kunnen in deze verkoop zelf hun vogels verkopen in de daarvoor voorziene ruimte. Er dient vooraf 

gereserveerd en betaald te worden. 

• Kostprijs: 20€/lopende meter tafel. Bij inschrijving voor 15 december 15€/lopende meter tafel. 

 

Te volgen richtlijnen 

• De inschrijving voor de particuliere verkoop gebeurt via mail (naam, adres en aantal lopende meters opgeven) of door het 

invulstrookje op te sturen naar de verantwoordelijke. De betaling wordt uitgevoerd op rekeningnummer BE30 0000 7525 

3711. Bic: BPOTBEB1 van ‘De Vogelwereld’ 1190 Brussel. 

• Betaling voor 15 december = € 15/lopende meter tafel 

• Gelieve bij uw overschrijving duidelijk uw naam, volledig adres en het aantal meters/tafel te vermelden én met 

vermelding ‘Deelname particuliere verkoop’ en van de volledige naam, adres en het aantal gevraagde meters tafel. 

• Er zijn maximum twee vogels toegelaten in één kooi, niet meer. Geen lopers toegelaten in de zaal. 
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• De kooien dienen net en in goede staat te zijn. 

• Kwartels en patrijzen moeten vergezeld zijn met de juiste vaccinatieattesten. Geen geldig attest = geen verkoop. 

• Ter plaatse inschrijven is mogelijk: € 20 per lopende meter tafel. 

• Gelieve tijdig te reserveren: vol = vol. 

• De vogels dienen in orde te zijn met de Vlaamse wetgeving. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de liefhebber. 

 

Belangrijk 

• Er zal een bedrag van 10% van het totale bedrag (Bij de KAOB-verkoop) van verkochte vogels door de organisatie worden 

ingehouden. Om veiligheidsredenen zal op zondagavond enkel nog worden uitbetaald via cheque. 

• De wettelijke voorschriften van het Vlaamse gewest zijn van toepassing voor de Europese vogels. De K.A.O.B. kan niet 

verantwoordelijk worden gesteld in geval van inbreuk tegen deze wetgeving. 

 


