Belgische Grasparkieten Club vzw

William Dierickx

Ringenbestelformulier 2016
In Aluminium (Al)
Ringen voor kleurgrasparkieten (3,9 mm)
0,33 €/stuk
Ringen voor postuurgrasparkieten (4,4 mm)
0,33 €/stuk
Ringen kleiner dan 5,5 mm
0,33 €/stuk
Ringen groter dan 5,5 mm
0,38 €/stuk

Gekleurd aluminium (Kl)
0,38 €/stuk
0,38 €/stuk
0,38 €/stuk
0,43 €/stuk

De minimum bestelling per ringsoort is 10 stuks, er dient steeds besteld te worden met een veelvoud van
10 ringen (voorbeeld: 20, 30, 60, 100, 230, enz…)
Alle bestellingen dienen gericht of bevestigd te worden aan de

BGC ringendienst

Dirk Meskens, Brandstraat 115, 9255 Buggenhout
GSM: 0477 285995
email: dirkmeskens@msn.com
De betaling dient te gebeuren op rekening van: BGC vzw, Patrijzenlaan 22, 9200 Dendermonde
IBAN:

BE56 0011 0585 7388

BIC:

GEBABABB

Met vermelding van: naam - stamnummer - ringmaat - kleur - genummerd vanaf - aantal bestelde ringen.
(Voorbeeld: Meskens Dirk - DM041 - 4,4 – kl – 1 - 120)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om bij BGC vzw ringen te bestellen dient men in regel te zijn met zijn lidgeld voor 2016.
De ringen worden pas besteld nadat we het volledig te betalen bedrag hebben ontvangen.
DUIDELIJK en VOLLEDIG INVULLEN IN DRUKLETTERS A.U.B.

Ondergetekende: …….... NAAM………………………………………..………………..
…….... ADRES…………………………………...…..………………..
…….... TEL./GSM ……………………………………………………..
Stamnummer (Gewenst): ……………… [maximaal 5 karakters waarvan minimaal 1 letter en 1 cijfer
(vb: D9, WD12, A1234, AB007, TOM1, enz…)]

Bestelt volgende ringen:
Ringmaat: …… mm Al of
Ringmaat: …… mm Al of
Ringmaat: …… mm Al of
Ringmaat: …… mm Al of
Ringmaat: …… mm Al of

Kl
Kl
Kl
Kl
Kl

Nummering vanaf: …...
Nummering vanaf: …...
Nummering vanaf: …...
Nummering vanaf: …...
Nummering vanaf: …...

Indien er geen Ringmaat, Kleur of Nummering
word vermeld, zullen er gekleurde ringen van 4,4
mm voor postuurgrasparkieten worden geleverd,
met nummering beginnend vanaf 001.

Aantal: .…. x …… €/stuk
Aantal: .…. x …… €/stuk
Aantal: .…. x …… €/stuk
Aantal: .…. x …… €/stuk
Aantal: .…. x …… €/stuk
Verzendingskosten *:
BGC Lidgeld 2016 **:

= ….….. €
= ….….. €
= ….….. €
= ….….. €
= ….….. €
…..….... €
35,00 €

Totaal te betalen bedrag: ……...... €

Bestellingen gedaan voor 1 augustus worden geleverd vanaf 1 oktober
Bestellingen gedaan voor 1 december worden geleverd vanaf 1 januari
Bestellingen gedaan voor 1 februari worden geleverd vanaf 1 maart
* Indien U wenst dat uw ringen verstuurd worden dient u 5 € verzendingskosten bij te betalen. Anders zijn
je ringen ter beschikking bij je regiovoorzitter en dienen ze afgehaald te worden op de eerstvolgende
ledenvergadering van je regio of in samenspraak met je regio voorzitter.
** Voor buitenlandse leden bedraagt het lidgeld 50 €.
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