OVEREENKOMST KEURMERK KWEKERS PAKARA
(Copyright Pakara)
Naam:……………………………………………………………………………………
Adres….…………………………………………………………………………………
Postcode, woonplaats.……………………………………………………………………
Telefoonnummer ………………………….…Mobiel………………………………….
Datum:……………………………………………………………………………………
Lid pakara: ja / nee
Het certificaat Keurmerk Kwekers Pakara is exclusief voor kwekers die
lid zijn van Pakara.
Indien u geen Pakara lid bent, dient u zich eerst aan te melden als lid van Pakara via
het aanmeldingsformulier bij “lid worden” op de Pakara website.

E-mail adres:……………………………………………………………………………..
Home page :……………………………………………………………………………...
Kweek (soorten)…….……………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………
Aantal te bestellen paspoorten:……………………………………………………………
Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u, dat u conform de regels
welke zijn opgenomen in bijgaande ‘Gedragscode’ zult handelen.
Bij het niet naleven van één of meer onderdelen van de afspraken over de certificering
zoals vermeld in deze ‘Gedragscode’ krijgt u een waarschuwing met de mogelijkheid de
overtreding als dit mogelijk is met terugwerkende kracht en anders voor de toekomst te

herstellen. Komt u daarna opnieuw afspraken over de certificering niet na, kan dit leiden
tot uitsluiting van deelname aan de certificering voor bepaalde of onbepaalde tijd.
voor akkoord :

voor akkoord:

…………………………

…………………………….

Keurmerk Kwekers Pakara/
Bestuur Pakara
Nijenheim 32-39
3704 AV Zeist

Naam kweker

Na ontvangst van de getekende overeenkomst en goedkeuring door het bestuur van
Pakara ontvangt u van ons een bevestiging van de certificering.
Tevens ontvangt u van ons het certificaat Keurmerk Kweker Pakara voor de periode van
1 (kalender) jaar. De kosten van dit certificaat bedragen € 5,00.
Bij afname van minimaal 5 vogelpaspoorten per jaar, ontvangt u het certificaat voor dat
jaar gratis. De te bestellen vogelpaspoorten kosten € 5,00 per stuk.
Wij verzoeken u vriendelijk de totale kosten over te maken op IBAN nummer: NL63
INGB 0005 1390 13 ten name Pakara te Wijk bij Duurstede.
Na ontvangst van uw betaling zullen wij u de bescheiden zo snel mogelijk doen
toekomen.

COPYRIGHT PAKARA

Bond voor houders van Papegaaien, Kaketoes en Ara’s - inschrijfnummer K.v.K. 40482028
Bund fur Liebhaber von Papageien,Kakadus und Aras - Society of keepers of Parrots, Cockatoos
and Macaws - Organisation d’eleveurs de Perroquets, Cacatoes et Aras

