


 

KBDB-administratie 
Gaasbeeksesteenweg 52 – 54 - 1500 Halle 
Tel.: 02/537 62 11  - Fax: 02/538 57 21 

Prov. Ent. : …………………….. 

 AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN EEN TOELATING 

VOOR EEN OPENBARE VERKOPING IN HET BUITENLAND 

(in te vullen in tweevoud) 

Naam, voornaam en adres van de eigenaar der te koop gestelde duiven : 

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

Nr. lidkaart KBDB :………………………. 

Naam en adres van de opsteller der prijzenlijst van de verkoping : 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
(prijzenlijst + betreffende uitslagen bij deze aanvraag voegen) 
Plaats, datum en uur van de verkoping : 

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

Aard en aantal duiven van de verkoping (totale, gedeeltelijke verkoping, oude, jonge of late jongen) : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Lijst ringnummers der te verkopen duiven bij te voegen. 
Indien gedeeltelijke verkoop tevens lijst ringnummers der duiven die behouden blijven bij te voegen. 
Periode van overwenning : ……………………………………………………………….. 

Ik (wij) voeg(en) bij deze aanvraag de verkooplijst en eventueel de prijzenlijst waarvan sprake in art. 105 N.S.R. 
Ik (wij) ben (zijn) verantwoordelijk voor de door mij (ons) verstrekte gegevens. 
Indien ik (wij) opzettelijk en bewust onjuiste inlichtingen heb(ben) verstrekt, dan stel(len) ik (wij) mij (ons) bloot aan de 
toepassing van de tuchtmaatregelen vermeld in art. 105 N.S.R. 
Ik verbind mij (Wij verbinden ons) tevens, binnen de maand volgend op de verkoping, het voorziene % op het totaal toegewezen 
 bedrag, aan de KBDB te zullen storten ten gunste van het Promotiefonds, en dit overeenkomstig de beschikkingen voorzien 
in artikel 105 van het Nationaal Sportreglement. 

Met het plaatsen van mijn (onze) handtekening onderaan deze aanvraag, erken(nen) ik (wij) kennis genomen te hebben 
van artikel 105, 106, 107, 108, 109, 110 en 111 van het Nationaal Sportreglement. 

Gedaan te …………………………. Op………………… 
Handtekening(en) 

Bij de aanvraag te betalen !! KBC- BE78 7440 3641 3486 – BIC KREDBEBB 

Opschorting van de artikels 105 t.e.m. 111 voor wat betreft de verplichting tot het betalen van de 3%. De administratieve 
verplichtingen, zoals vermeld in art. 105 t.e.m. 111 NSR, blijven evenwel behouden. Deze opschorting geldt voor de verkopingen 
(datum van verkoop) vanaf 01.01.2016 t.e.m. 31.10.2020. 


