
A KBDB-administratie 

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

Prov. Ent. : …………………….. 
 

MEDEDELING VERKOOP VIA INTERNET 
(in te vullen in tweevoud) 

 

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

............................................................................................................................. ........................................................ 
 

.............................................................................................................................................................. ....................... 

 

............................................................................................................................. ........................................................  

Nr. lidkaart K.B.D.B : .............................................................. 

Naam van de website waarop de verkoop zal plaatsvinden : 
 

...................................................................................................................................................................................... 
 

Periode tijdens dewelke de verkoop via internet zal lopen : 
 

van .........................................tot ............................................ 

 

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. 
 

Ik verbind mij (Wij verbinden ons) ertoe persoonlijk te zorgen voor de toezending aan de afdeling, binnen de maand die 

op de verkoping volgt, van een duidelijk leesbare lijst, waarop vermeld wordt : 

1) ringnummer s van de te koop aangeboden duiven 

2) per duif naam en volledig adres van de koper 

3) bedrag waarvoor de duif werd toegewezen. 

 

Ik verbind mij (Wij verbinden ons) ertoe conform art. 105 van het N.S.R. de afhouding voor het promotiefonds* op het 

toegewezen bedrag af te dragen aan de K.B.D.B., alsook 1€ per duif te betalen als administratieve onkosten en 

mutatiekosten. 
 

gedaan te ................................................................. 
 

op ............................................................................. 
 

handtekening, 

*Art 105 NS.R. 

3% tot een bedrag van 100.000 € 

2,5 % op het bedrag van 100.001 € – 200.000 € 2 

% op het bedrag vanaf 200.001 € 
 

Het verschuldigd bedrag dient gestort te worden op rekeningnr. BE78 7440 3641 3486 

van de K.B.D.B. (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. 31.10.2019. 


