
Aanvullende afspraken ringenbestellingen ingaande 1-1-2016 

Deze afspraken zijn van toepassing op de spoedbestellingen en Bijzondere spoedbestellingen.  

 

Er blijken enige misverstanden te zijn ontstaan omtrent de uitlevering van de ringen. Een misverstand is 

bijvoorbeeld dat een nieuw aangemeld lid voorrang krijgt bij het uitleveren van de ringen. 

Bij BEC is dat niet van toepassing.  

De reguliere ronden zijn en blijven zoals deze zijn aangegeven in “Info Ringenbestelling” gepubliceerd op 

www.bec-info.com  

Deze afspraken gaan voornamelijk over de spoedbestellingen. Vanaf 1-1-2016 geldt de regel dat 

spoedbestellingen geplaatst kunnen worden vanaf 16-03 tot aan 20-12 van het actieve kalenderjaar. De 

ringen moeten hetzelfde jaar nog geleverd kunnen worden. Met andere woorden, in 2016 kun je geen 

spoedbestelling plaatsen voor 2017. 

Wie wel of niet in aanmerking komt om een spoedbestelling te plaatsen staat beschreven in “Info 

Ringenbestelling” 

Bijzondere  spoedbestellingen  

Bijzondere spoedbestellingen kan men plaatsen vanaf 1-1 tot aan 20-12 van het lopende kalenderjaar. Ook 

voor dit type bestelling geldt het actieve kalenderjaar als het kweekjaar. Dus in 2016 besteld wordt in 2016 

met het kweekjaar 2016 geleverd. Als door omstandigheden in 2016 niet meer geleverd kan worden wordt 

het kweekjaar op de ring 2017. 

Wie kan deze ringen bestellen. 

Iedereen kan deze ringen bestellen, leden en niet-leden.  

Let op: Deze ringen zijn veel duurder en voor niet-leden geldt een andere regelgeving, zie ook “Info 

Ringenbestelling”. Bij een Bijzondere spoedbestelling worden de ringen maximaal 10 werkdagen na 

ontvangst van de betaling geleverd. 

Waarom deze aangepaste afspraken    

Er is gebleken dat er onder speciale omstandigheden een probleem kon ontstaan bij de bestellingen. Om dit 

te voorkomen worden diverse data vastgelegd in het computerprogramma. 

Wat betekent dit voor de leden. 

Een voorbeeld. Een kweker heeft in Ronde 1 ringen besteld en heeft hiermee dus ook aan de verplichtingen 

voldaan om een spoedbestelling te mogen plaatsen. De kweker koopt eind december een koppel 

Kruisbekken. Deze broeden vervolgens meestal in januari of februari. Ronde 2 is hierdoor geen optie 

aangezien deze ringen te laat worden geleverd. Een spoedbestelling is volgens het reglement ook niet 

mogelijk. 

De enige mogelijkheid die overblijft is het plaatsen van een “Bijzondere spoedbestelling”. Een andere 

mogelijkheid is er niet. 

 

Met vriendelijke groet, 

L.J. Schellekens, beheerder database ringenadministratie  

http://www.bec-info.com/

