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Algemeen 

 
 Bezoek aan, verkoop en of ruilen van vogels tijdens onze beurs is voor particulieren 

toegestaan, mits zij zich houden aan ons reglement en eventuele aanwijzingen van onze 
beursmedewerkers. Deze zijn herkenbaar aan hun kledij of badge met opschrift  “ 
medewerker DE VALK”. 

 In  gemeenschapscentrum ” Klein Boom”  heerst er een rookverbod. 

 Wij kunnen als organiserende vereniging onder geen enkel beding aansprakelijk worden 
gesteld voor door u aangerichte schade aan de hal of eigendommen van derden. Ook voor 
diefstal van vogels of goederen zijn wij niet aansprakelijk. 

 De beurs heeft als doel een mogelijkheid te bieden om vogels te verkopen, andere producten 
zijn niet toegelaten tussen de vogels. Hiervoor kan een standplaats worden gehuurd. Zie 
verder 

 Handelaren zijn alleen toegelaten na goedkeuring door de organisatie. 

 Vogels die te koop aangeboden worden moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 
o Vogels moeten uiterlijk gezond en onbeschadigd zijn, indien niet kunnen deze van de 

beurs verwijdert worden. 
o Voldoen aan de Belgische wetgeving en voorschriften. De organisatie kan niet 

aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken hierop. 
o Vogels moeten in zindelijke kooien aangeboden worden, voorzien van voldoende 

eten en drinken. 
o Vogels moeten een zodanige leeftijd hebben dat ze zelfstandig voer opnemen, vogels 

die bv nog met de hand moeten opgevoerd worden ( babypapegaaien) mogen niet 
aangeboden worden. 

 Kwartels en daarmee gelijkgestelde grondvogels alsook vleesduiven, afstammelingen der 
Columba livia, vallen onder de definitie pluimvee en mogen niet op onze beurs worden 
aangeboden . 

 De organisatie is niet aansprakelijk voor ontsnapte vogels. 

 De organisatie verzorgt alleen de inrichting en kan niet aansprakelijk gesteld voor geschillen 
tussen koper en verkoper. 

 Nooduitgangen en brandwegen moeten steeds vrij gehouden worden. Foutief geparkeerde 
wagens kunnen dan ook zonder verwittiging afgesleept worden. De organisatie komt niet 
tussen in eventuele kosten. 

 
  



Hal 4 reservaties: 

 
De organisatie bied ook de mogelijkheid om een plaats te reserveren in een aparte hal. 

 Werkwijze reservatie:  
o De eerste dag van de maand van de beurs, 1 Januari, 1september, 1 november. Zal er 

een web formulier beschikbaar zijn  op onze website www.de-valk.be  
o Men dient de gevraagde punten in te vullen. Deze gegevens worden verzameld en u 

krijgt een bevestiging zodra deze verwerkt zijn. In deze bevestiging bevind zich een 
nummer en het verschuldigde bedrag.  
 

 Ter plaatse: 
o Er is een aparte ingang voorzien aan de rechterkant van het gebouw. Ingang open 

vanaf 6u 30.  
o U bied u aan bij onze medewerkers en vermeld u uw nummer. Na controle van de 

gegevens en de betaling, wordt uw plaats gewezen. 
o Aanbieden kan tot 8u. Bij afwezigheid na 8u vervalt uw reservatie en kan uw plaats 

worden doorverhuurd.  
 

Professionele standhouders en andere producten dan vogels 

 
Gelieve op voorhand contact op te nemen met het bestuur. In onderling overleg word een plaats en 
prijs bepaald. Opbouwen van de stand kan op zondag tussen 5u 15 en 6u of eventueel op zaterdag. 
Auto’s of vrachtwagens moet zondag buiten ten laatste om 6u. 
 

Overzicht openingsuren: 
 
5u15 tot 6u00: toegang alleen standhouders (Poort 1) en medewerkers.  
6u00 tot 6u 30: toegang leden (poort 2) : alleen op vertoon van lidkaart kan er toegang verkregen 
worden. 
6u30 – 8u : publiek met geldige reservatie ( poort Hal 4)  
Vanaf 7u tot 11u: Hoofdingang open voor het grote publiek. 
 
 

*** Dit document is beschikbaar op onze website en zal uitgehangen worden op elke beurs. 
Geen gevolg geven aan dit reglement kan uitsluiting van de beurs tot gevolg hebben.*** 
 
 
Opgemaakt te Putte 08/03/2014 

Dit reglement vervangt alle voorgaande. 

 


