
OPTIMUM AVIUM INTERNATIONAL 
Inschrijfformulier verkoopcorner 

zaterdag 13 januari 2018 
 

      Naam    

      Woonplaats/postcode   

      Land  

      Telefoonnummer   

      e-mailadres   

      Bankrekening   
 
      

 Inschrijvingen à         à € 3,- € 

 Administratiekosten 
 

€ 2,- 

                                                           TOTAAL: € 
 

Ras Groot/kriel kleurslag M/V J/O Te koop: 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
SLUITING INSCHRIJVING VERKOOP 25 DECEMBER 2017 

 

Dit formulier opsturen naar: Info@optimumavium.com 



REGLEMENT VRIJE VERKOOP CORNER VECHTHOENDERS, LANGSTAART- EN 
LANGKRAAIHOENDERS 
 
A) De vrije verkoopcorner heeft een eigen secretariaat en administratie. Inzenders 
kunnen op het inschrijfformulier kooien voor de vrije verkoopbeurs reserveren. Voor de 
hoenders dient een geldig ent formulier te worden meegezonden. U kunt uw dier of 
dieren middels het separate inschrijfformulier te koop zetten. Maximaal vijf dieren per 
aanbieder. 
B) In-kooien van dieren:  
Vrijdag 12 januari van 18.00 – 21.30 uur & zaterdag 13 januari van 07.30 – 10.00 uur. 
U dient voor het in-kooien het ring nummer per toegewezen kooi te vermelden aan het 
verkoopbureau. 
Het verkoopbureau van de Vrije Verkoop is onafhankelijk van het verkoopbureau van de 
tentoonstelling. Het is zaterdag 13 januari open van 10.00 uur tot 15.00 uur. 
uur geopend.  
C) De hoenders in de vrije verkoop corner worden niet beoordeeld. 
D) Per kooi mag één dier, te koop worden aangeboden.  
Voor iedere kooi wordt een bedrag van € 3,- in rekening gebracht. 
Daar bovenop wordt er van elk verkocht dier een percentage van 10% boven op de 
vraagprijs gezet. Deze 10% is voor de tentoonstelling organisatie. (Dus de eigenaar krijgt 
zijn vraagprijs uitbetaalt). Alle te koop aangeboden hoenders dienen van een vaste 
voetring te zijn voorzien. 
E) De in-gekooide hoenders krijgen water en voer aangeboden.  
Verkochte hoenders kunnen direct na betaling aan het verkoopbureau worden 
meegenomen in uitsluitend een verplicht aan te schaffen verpakking bij het 
verkoopbureau à € 2,-.  
De verpakking zal voor het verlaten van de vrije verkoop worden verzelgeld door 
medewerkers van het verkoopbureau. 
F) Leeggekomen kooien zijn niet opnieuw beschikbaar  
G) De verkoper dient zelf zorg te dragen voor het uitkooien en afvoeren van niet 
verkochte dieren. 
H) De verkoopkaarten waarop de naam van de verkoper en de prijs vermeld dient te zijn, 
zijn bij het 
secretariaat van de vrije verkoopbeurs verkrijgbaar en worden daar ingevuld. 
I) De verkoop en betaling geschiedt door medewerkers van het vrije verkoopbureau. 
Aansprakelijkheid van het dier blijft, met uitzondering van ieder ander, bij de eigenaar 
van het dier. 
J) Het bestuur noch de verkoopcommissie aanvaardt aansprakelijkheid voor het verloren 
gaan van, hoenders en/of verzendmateriaal. In gevallen waarin dit reglement niet 
voorziet beslist het tentoonstellingsbestuur van Optimum Avium International. 
K) Het reglement internationale tentoonstelling, weergegeven in het vraagprogramma 
van Optimum Avium International 18 blijft onverminderd van kracht voor de 
tentoonstelling. 
 
Het bestuur 

 


