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REPTIELENBEURS - tel. 013-430615 
Slangen- en landschildpaddenliefhebbers kunnen te
lefonisch aan ons doorgeven welke dieren zij zoe
ken of aanbieden. Wij lopen dan ons computerbe
stand door om te zien of vraag en aanbod direkt te 
koppelen zijn. Als dat niet het geval is, slaan 
wij de nieuwe gegevens op in het vraag- of in het 
aanbodbestand. Als iemand bijvoorbeeld een vrouw
tje Elaphe scalaris zoekt en zijn gegevens in het 
bestand zitten, geven wij zijn naam en telefoon
nummer door aan iemand die later een scalaris
vrouw aanbiedt. 
Naam en telefoonnummer (of adres) worden dus al
tijd doorgegeven aan degene die "aan de wens kan 
voldoen", in tegenstelling tot wat de kweekdienst 
van 11 Lacerta 11 doet. Wie vindt dat dit een nadeel 
is, moet niet van onze dienst gebruik maken. Wie 
geen benadering door handelaren wenst, moet dit 
opgeven. 
Aan de inlichtingen zijn in de proefperiode voor 
gewone slangenhouders geen kosten verbonden. Han
delaren en liefhebbers die zeer regelmatig dieren 
aanbieden, moeten rekening houden met nader over
een te komen bemiddelingskosten. We houden ons het 
recht voor zonder opgave van redenen geen bemidde
ling te verlenen. 
De dienst is geen aktiviteit van een vereniging 
maar een privé-initiatief van ondergetekende. U 
kunt ons voorlopig dagelijks bellen tussen 13.00 
en 17.00 uur en tussen 18.30 en 23.00 uur. Bij 
geen gehoor moet u het een uurtje later nog eens 
proberen. 
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