Aanmeldingsformulier voor

registratie
identificatie
reservering

: …………………………

Proeftuinnummer

Dit formulier s.v.p. inleveren bij de KAVB:
Postbus 175, 2180 AD Hillegom
Weeresteinstraat 10A, 2181 GA Hillegom (bij de bollen)

Voor KAVB-leden het lidmaatschapsadres:
……………………………………………..
……………………………………………..
Lid KAVB
Nr.: ……………………..
Inzender *
: ……………….............……………………………………………………………………….
Straat
: .............……………………………………………………………………………………….
Postcode en plaats * : .............……………………………………………………………………………………….
Telefoon
: zaak: …………………....... huis: ….…….........…………. mobiel: …......…………………
Fax
: zaak: …..…………………. E-mail: ............…………………………………………………
Factuuradres
: …………………………………………………………………………………………………
Naam gewas:

Alstroemeria
Gladiolus
Lilium

Crocus
Hippeastrum
Narcissus

Dahlia
Hyacinthus
Tulipa

Freesia
Iris
………………............................………

Kweekaanduiding (aanduiding waaronder u het materiaal aanlevert): ……………………….……………………….
Voorgestelde namen in volgorde van voorkeur met hun betekenis of afleiding:
(Een cultivarnaam mag niet misleidend zijn en moet voldoen aan de Code of Nomenclature of Cultivated Plants en
de regels van het CPVO.)

1.

naamvoorstel:
………………………………….………….…

betekenis:
.…………………….………...........…………………….

2.

…………………………………………….….

………..…………...........……………………………….

3.

……………………………………………….

………………….............……………………………….

Kleurenfoto van het materiaal

: bijgesloten

/ digitaal ingezonden

/ volgt zo spoedig mogelijk

Wat is de herkomst van het materiaal? : ………….............……….………………………………………………..
Is het een zaailing?

: ja

Zo ja, moeder: ...........……………………………………...

/nee

vader: ……………..………………….……………..
Is het een mutant?

: nee

/ja

namelijk van: …….............…………………………………

Natuurlijke mutant / bestralingsmutant / weefselkweekmutant
Vermeerdering vindt plaats via

: bol/stek

Door wie is het materiaal gewonnen?

: .……….……….………...……..........……………………………………

Bent u de enige met dit materiaal?

: ja

Zo nee, wie heeft het nog meer?

: ………..........………………….…...……………………………………..

Korte beschrijving van de cultivar
(kleur)
Voorgestelde cultivargroep

: ……..……………………..........…………………………………………
............….………………………………………………………………..
..........………………………………………………………………….....
: ............…………………….……………………………………………..

Bloem

: Enkelbloemig

Ø bloem

: ……………….. cm

/nee
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via zaad

afwisselend bol-zaad

/onbekend

Dubbelbloemig

Hoogte

: ……………….. cm

Bont blad?

: nee

Op welke cultivar(s) of soort(en) lijkt

/ja

Groen blad met: geel

/wit

/roze

………………..……….........…………………………………………....

het ingezonden materiaal?

: .............................................................................................................

Waarin verschilt het?

: …..........................................................................................................
......……………...…………………………………………......................

Bijzonderheden

: ……………………………………………….……………………...........

Is er gepubliceerd over het materiaal? : ………...…………………………………….…………………….............
Gaat het om een heropplant?
Is het materiaal geshowd?

………..…………………………………………………………….........

Waar/wanneer?

: ………..………………….……….………………………………...........

Is het materiaal gebroeid?

: ……………………………………………………………………...........

Heeft het materiaal een prijs gekregen? : ……………………………………………………………………...........
Is het materiaal gedoopt en zo ja,

………………………….....………………………….............................

door wie en wanneer?

: ……………………………………………………………......................

Is er handel geweest ?

: ……………………………………………………………......................

Vraagt u kwekersrecht aan?

: ja

In ?

: EU

Aanduiding bij het kwekersrecht

: …………………………...………………….……………………............

Heeft u merkenrecht op de voor-

/nee
/NL

/onbekend
/ USA

/ UK

/ ……..

/ ……

/……..

/……..

..............................................................................................................

gestelde namen?

: .............................................................................................................

Gaat u merkenrecht aanvragen?

: ja

•
•
•
•
•
•

/nee

/onbekend

De aanvrager doet afstand van eventueel merkrecht.
De aanvrager geeft toestemming voor publicatie van deze gegevens (ook op Internet) en opname in
elektronische databases zoals bijvoorbeeld de KAVB database, de Variety Finder van CPVO, etc. Veredelaar
en inzender gaan akkoord met opslag en publicatie van hun naam en adresgegevens
De aanvrager gaat akkoord met de publicatie van ingezonden foto’s ter illustratie van de cultivar voor nietcommerciële doeleinden. Indien het copyright niet aan de KAVB wordt overgedragen, dan dient de inzender
duidelijk aan te geven per foto, wie de copyrighthouder is.
Ingezonden plantmateriaal kan in voorkomende gevallen worden opgenomen in de KAVB referentiecollecties.
Wanneer de mogelijkheid bestaat om ingezonden plantmateriaal na een afgeronde beoordeling te retourneren
aan de inzender, dan dient de inzender zich te realiseren dat daar kosten aan verbonden zijn. Indien de
inzender materiaal terug wil hebben, dan moet de inzender dat op zijn laatst tijdens de bloei melden.
De KAVB is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit de opplant en/of registratie en publicatie,
waaronder het zoekraken of verloren gaan van het plantmateriaal en/of registratie.

Plaats en datum: ...….........…………...............

Handtekening aanvrager: ………………………….…..……….….

Toelichting:
Inzender: de naam van de persoon of bedrijf die inzendt. Ledenprijs alleen geldig wanneer de naam identiek is
aan die in de ledenadministratie. Ledenprijs geldt voor bedrijfsleden.
Herkomst: het bedrijf / de persoon / land van herkomst waar het materiaal vandaan komt. Deze informatie kan het
registratie proces versnellen, omdat vergelijkers gemakkelijker gevonden kunnen worden. Ook kunnen dan
de juiste flora’s gebruikt worden.
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