VOGELMARKTREGLEMENT 2018/2019
Locatie ‘t Victorhuis
1. Om 10.30 uur wordt de zaal door ons in gereedheid gebracht, en kunt u vanaf 11.00 uur
kunt u uw stand in orde maken.
2. Voor het publiek is de vogelmarkt open van 11.30 tot 15.00 uur. Daarna wordt de zaal
opgeruimd zodat deze schoon opgeleverd kan worden aan het Victorhuis.
3. Mocht er onverwacht iemand overlijden in de Victorparochie dan zal in verband hiermee
van het Victorhuis geen gebruik worden gemaakt. Wij moeten deze als vereniging “ De
Kolibri’’ dan afstaan. Wij zorgen ten aller tijde voor vervangende ruimte.

4. Men verplicht zich niet teveel vogels in een kooi te hebben, maatstaf geldt:
Kleine universeelkooi

6 klein tropische vogels
4 kanaries of gelijkwaardig
4 agaporniden of gelijkwaardig

Grote parkietenkooi

8
4
2
1

klein tropische vogels
neophema’s of gelijkwaardig
roodruggen of gelijkwaardig
pennant rosella of gelijkwaardig

Voor loopkooien is geen plaats meer
Deze mogen alleen voor vervoer van de vogels gebruikt worden.
5. Vogels moeten in deugdelijke schone kooien gehuisvest zijn.
Het is geen reclame voor de vogelsport, laat staan dat het voor u reclame is
6. Vogels die visuele gebreken vertonen, dan wel ziek zijn, moeten op eerste aanwijzing
verwijderd worden. Het welzijn van de vogels gaan ons zeer ter harte.
7. Het is niet toegestaan om ongeringde Europese Cultuurvogels op de vogelmarkt te
verhandelen. Voor alle vogels, die te koop worden aangeboden, gelden de Sites regels.
8. Geen sier- en postduiven, voor hoenderachtige geldt een inentingsbewijs
9. Straathandel (buiten de zaal van ‘t Victorhuis) niet is toegestaan. Vogels en
benodigdheden worden alleen in de zaal verkocht.
10. De toegang tot de vogelmarkt en standhuur zijn GRATIS. Er kunnen geen rechten op
plaatsen worden opgeëist.
11. Door aanwezigheid onderwerpt men zich aan de bepalingen van dit reglement. Men staat
hier voor eigen verantwoording. De Kolibri aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
eventuele schade, als ook voor ondeugdelijke aan- en of verkoop.
12. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

