
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Postbus 74        4600 AB  Bergen op Zoom
Tel. (0164) 235007

Tussen totaal €
Niet leden 1 euro per ring extra €

Kosten spoedbestelling 1 euro per ring extra €
Behandelingskosten €   

TOTAALBEDRAG €
2,50

LEDEN
Dit formulier en het

verschuldigde bedrag vóór 
bovenstaande datum in-

leveren bij de 
ringencommissaris 

van uw afdeling 
(zie bestelronde)

VERSPREIDE
LEDEN

Dit formulier uiterlijk vóór 
bovenstaande datum 

inleveren bij het 
bondsbureau

(zie bestelronde)

NIET LEDEN
Dit formulier uiterlijk vóór 

bovenstaande datum 
inleveren bij het 

bondsbureau
(zie bestelronde)

Ik bestel de volgende ringen voor het broedjaar 2019:

Bestelronde:                                                                   1*                2*               3*               4*                     
Uiterlijk inleveren bij uw ringencommissaris:                 05-05-18    20-09-18    20-01-19   20-03-19
Bestelling moet uiterlijk op het bondsbureau zijn op:      15-05-18    30-09-18    30-01-19   31-03-19
Uitlevering ronde 1 ná, en rondes 2, 3 en 4 uiterlijk:         01-10-18       15-12-18    01-04-19   15-05-19
          Spoedbestelling                  Nieuw lid                        * Aangeven wat van toepassing is.

  Ondergetekende, machtigt hierbij de NBvV 
  
  éénmalig om het totaalbedrag te kunnen afschrijven van IBANnr:  .............................................................

  De rekening staat op naam van: ...................................................................................................................

  Handtekening: .............................................................................................. Datum: ...................................

 Verspreid lid of geen lid ? 
 Dan onderstaande machtiging invullen.

De
ringkleur 

voor
 2019

is
Zwart

Ring
maat
in mm
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Volgnr.
vanaf

Normale
ring

21 ct
aantal
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77 ct
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Ledenprijs

Bedrag

BESTELFORMULIER
RINGJAAR 2019

  Naam:.................................................................................................... 

  Adres:....................................................................................................

  Postcode en Woonplaats:.....................................................................

  Telefoon:.............................................. Kweeknummer:.......................

  E-mail:................................................................................................... 
     
      Ik ben lid van de afdeling     Ik ben verspreid lid     Ik ben geen lid
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