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Contactgegevens
World of Birds Foundation
Warmoesweg 11
7887 TP Erica
info@worldofbirds.nl
www.worldofbirds.nl
+31(0)6 28910697
IBAN NL89 INGB 0009 2378 62

World of Birds

Onze missie

Onze visie

Doelstellingen

Scan deze QR-code en ga

direct naar onze website

Adopteert u mij?

Service

World of Birds creëert met passie, kennis 
en respect een optimaal vogelwelzijn.

Hét kenniscentrum van wereldklasse 
zijn voor exotische vogels, zowel in 
gevangenschap als in de vrije natuur.

Optimaal welzijn voor de exotische vogels 
in ons opvangcentrum en dit uitdragen 
aan een breed publiek door middel van 
educatie en voorlichting.

Educatie & informatie
Soortbehoud
Research

Papegaaienpension
Opvangcentrum exotische vogels
Meldpunt ontsnapte papegaaien

W
orld of Birds Foundation
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Wat houdt het adopteren in? VIP adoptie

Wat krijgt u ervoor terug?

Adoptietarieven

Soort
Bijdrage 
p/m

Donateur zonder adoptie

Kleine parkieten

Grote parkieten

Kleine papegaaien & aratinga’s

Lori’s

Middelgrote papegaaien

Grote papegaaien

VIP adoptie

(2020, prijswijzigingen onder voorbehoud.)

€2,50

€4,- 

€5,- 

€6,- 

€8,- 

€10,- 

€12,- 

€10,- extra 
p/m

JA! Ik steun World of Birds!

Mijn gegevens

SEPA machtiging - World of Birds Foundation

Naam

Straat en huisnr.

Postcode en plaats

Land

E-mail

Telefoonnummer

Ik word donateur en steun alle vogels

Ik adopteer (naam)

de (soort)

Ik word VIP donateur 

JA! Ik ontvang graag updates van World of Birds.

World of Birds mag per maand / halfjaar / jaar een bedrag van  
€     ,-  tot wederopzegging van mijn rekening afschrijven. 

Rekeninghouder

IBAN 

BIC (alleen buitenland)

Plaats

Datum

Handtekening

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met onze algemene 
voorwaarden, privacy beleid en geeft u toestemming aan de World of 
Birds Foundation om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw 
bank om bovenstaand bedrag van uw rekening af te schrijven. Daarnaast 
geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw 
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de World of 
Birds Foundation. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u 
deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Bedankt voor uw bijdrage!

Met het financieel adopteren van een 
vogel draagt u bij aan de kosten van de 
verzorging van de betreffende vogel. 
Bijvoorbeeld voeding, huisvesting, speelgoed, 
gedragsverrijking en de dierenarts.

Dankzij de hulp van donateurs en 
adoptiehouders kunnen wij onze vogels een 
optimaal welzijn bieden. 

Wij bieden de mogelijkheid voor 
een VIP adoptie. U ontvangt 
elk kwartaal een update en wij 
informeren u als de vogel naar de 
dierenarts moet, komt te overlijden 
of een partner gevonden heeft.

Als VIP donateur mag u buiten deze 
updates natuurlijk altijd informeren 
hoe het met uw vogel gaat of 
langskomen op afspraak.

• Een naamsvermelding op de adoptiemuur
• Regelmatig de World of Birds nieuwsbrief
• Uw vogel bezoeken op afspraak
• Gratis koffie op open dagen

Adopteert u mij?


