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Strikt te volgen handelswijze voor het inleveren van in te binden jaargangen.
NIETJES.
In diverse katernen vindt men soms toch nog de nietjes!
ZIJ DIENEN ALLEN EN VOLLEDIG VERWIJDERD TE WORDEN.
OMSLAGEN.
Sommigen laten ze om de katern – anderen voegen ze voor- of achter-aan toe – nog anderen slagen erin halve
omslagen in te lassen. (kan niet in-gebonden worden).
OFWEL BLIJFT DE OMSLAG OM DE KATERN, OFWEL WORDT HIJ VERWIJDERD.
PUBLICITEIT.
Maximum één katern kan mee ingebonden worden. (meer publiciteits-pagina’s passen niet in de kaft).
VIVARIUMKAARTEN.
Worden niet (nooit!) mee ingebonden.
DUS: ALS U DEZE NIET WILT KWIJTSPELEN HOUDT ZE DAN THUIS.
JAAROVERZICHT (of INHOUDSTABEL).
MOET gans vooraan of gans achteraan gelegd worden en hierop DIENT de identiteit van de eigenaar vermeld
worden. (naast het BBAT- embleem is er ruim plaats genoeg).
Opmerking: wie absoluut niet met potlood op zijn boekje wenst te schrijven mag de ver-meldingen aanbrengen op een Post-It klevertje, te kleven op de
inhoudstabel – voor alle zekerheid misschien nog een tweede binnenin ergens kleven).

RANGSCHIKKING.
Januari-nr. bovenaan – december-nr. onderaan met bovenop of achter-aan de inhoudstabel.
Wie een jaargang afgeeft met ontbrekende boekjes, met verzoek ze aan te vullen, tegen betaling weliswaar:
DE INBINDDIENST DOET DIT NIET!!! Richt U in dit verband tot de verzenddienst van Aquariumwereld!
Een onvolledige jaargang wordt terugbezorgd aan de clubverantwoordelijke.
IDENTITEIT.
Te veel personen vermelden hun naam gans bovenaan de inhoudstabel of gans bovenaan de eerste katern.
Bij het inbinden wordt rondom een stuk afgesneden wat uw naam dus gedeeltelijk kan laten verdwijnen met alle
problemen vandien.
VOLG DUS A.U.B. DE NIEUWE RICHTLIJNEN – Naamvermelding naast het BBAT-embleem.
VERPAKKING.
Alle varianten komen hier aan bod, het is nochtans eenvoudig: een DOORZICHTIGE (vergemakkelijkt een
oppervlakkige controle) PLASTIC(ZAK) met tape dichtgekleefd. (liefst een diepvrieszak van 20 x 30 cm).
Bovenaan dient de inschrijvingslijst van de inbinddienst bijgevoegd. Deze vind U bij rubriek 05/01/03 op de
indexbladzijde
ALGEMENE OPMERKINGEN.
De zwarte kaften zijn inbegrepen in de prijs van € 6,50 – U hoeft ze dus niet bij te voegen! – nog eens een
naamkaartje – vierentwintig elastiekjes eromheen – en alle andere tierlantijntjes zijn dus NIET NODIG !!!
WIJ HOPEN DAT ALLE CLUBVERANTWOORDELIJKEN NAUWGEZET ZULLEN TOEZIEN OP HET
RESPECTEREN VAN DEZE – BINDENDE – RICHTLIJNEN.

DANK AAN ALLEN VOOR DE MEDEWERKING !

