Papendrecht. 22 december 2020
Betreft: Nieuwe tarieven en verzending van de ringen

Beste leden,
Na het voorlichtingsbulletin van december van de N.B.v.V. wil ik graag de nieuwe ringen prijzen
bekent maken, sommige ringen zijn flink omhooggeschoten zoals je hieronder kunt lezen.
De prijzen als volgt:
-

Gekleurde ringen
Volledig gekleurde ringen
Kunststof ringen
Gekleurde ringen voor
beschermende vogels
Volledig gekleurde ringen voor
beschermende vogels
Aluminiumkleurige ringen groot
RVS ringen
Spoedbestellingen basis ring plus

€ 0,25 per stuk
€ 0,40 per stuk
€ 0,40 per stuk
€ 0,35 per stuk
€ 0,50 per stuk
€ 1,00 per stuk
€ 2,00 per stuk
€ 1,00 extra per ring

De ingang van deze prijswijziging gaat in met de 1e ringenbestelling van 2022. (dus vanaf 1 april
2021). Dit geldt dus NIET voor de 3e en 4e ronden ringenbestelling 2021, hier blijven de oude tarieven
voor gelden. Let op: Als u spoedringen 2021 na 1 april 2021 wilt bestellen gelden de nieuwe tarieven,
zoals hierboven vermeld. Ook geldt dan de nieuwe administratie- en porto kosten van € 4,50 voor de
spoedbestelling.
Andere nieuwe regels zijn:
De ringen werden normaal altijd door de bond aangeleverd via een briefpost aan de
ringencommissaris, maar door verschillende oorzaken gaan ze overstappen naar pakketpost.
Het komt namelijk tegenwoordig weleens voor dat de verzending van de ringen niet bezorgd
worden. Een van de oplossingen zou zijn om de ringen aangetekend te versturen, omdat dit een
enorme administratie vergt voor de bond en voor de leden verhoogde kosten met zich mee gaat
brengen.
Om de kosten zo laag mogelijk te houden heeft de bond het volgende besloten.
(eveneens ingaande de eerste bestellingen voor ronde 1 van 2022) de ringen voortaan als een
brievenbuspakje te gaan verzenden.

De (geringe) meerkosten van deze verzendingen zullen worden verdisconteerd in de administratie en
verzendkosten. Ingaande ronde 1 bedragen die voor een afdeling lid € 3,00 en voor verspreide
leden, niet leden en spoedbestellingen € 4,50 per bestelling.
Extra onkosten v.v. De Nachtegaal Heerjansdam:
Als u de ringen heeft besteld en u kies ervoor dat de ringencommissaris de ringen naar u opstuurt via
PostNL kost u dit € 3,00 extra.
Let op: het opsturen is op eigen risico en bij vermissing zijn de extra kosten voor uw rekening.
Onze voorkeur gaat dan ook uit dat u de ringen op onze ledenbijeenkomst komt ophalen.
Gezien de Corona perikelen kunt u na een telefonische- of whatsapp afspraak met de
ringencommissaris de ringen bij hem thuis ophalen.
Graag ontvang ik een bevestiging van de leden waar de ringen naar zijn opgestuurd of afgegeven zijn
door een lid die ze voor je meegenomen heeft.
Mocht u de ringen van andere leden meenemen dan verwacht ik dat deze zo spoedig mogelijk
afgeleverd worden bij de rechtmatige eigenaar.

Met vriendelijke groet,

Martin Versteeg,
Ringencommissaris v.v. De Nachtegaal Heerjansdam

