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Melden van uw duif per sms afdeling Friesland ‘96 
 

Hoe werkt het:  
 
Allereerst dient u zich te registreren op www.pigeontimes.com. Hier dient u een gsm nummer in te vullen waarmee u zich 
aanmeldt voor deze sms-dienst en het gsm nummer welke u gebruikt voor het verzenden van de aankomsttijden van uw duif. 
Deze 2 gsm-nummers kunnen hetzelfde zijn. De meldservice bestaat uit 3 delen. Deel 1 is de aanmeld procedure, deel 2 gaat 
over het melden van aankomsten van uw duiven.  
 
Deel 1: Aanmeldprocedure voor de meldservice gaat als volgt: 
In iedere afdeling heeft iedere vlucht een vluchtcode. Deze vluchtcode dient u te vermelden in deze aanmeldingsprocedure. 
 
Voorbeeld aanmeldprocedure: 
SMS “duif 11M18” naar 1008. 11= de afdeling (Friesland’96 in dit voorbeeld)  waarin men speelt. M18 is in dit voorbeeld de 
vluchtcode die is toegewezen door de organisatie die de wedvlucht beheert. Alle vluchtcodes met de lossingsplaatsen worden 
op onze website weer gegeven. 
 
U ontvangt een bericht terug met daarin de bevestiging van uw registratie voor deze vlucht. Wanneer uw eerste duif via sms 
wordt gemeld ontvangt u wederom een bericht welke bevestigd dat uw melding is ontvangen en wordt verwerkt. Mocht u geen 
duif melden dan stopt de dienst bij het sluiten van de wedvlucht door u een bericht te sturen met de melding dat er van uw 
deelnemende duiven geen duiven gemeld zijn.  
 
U ontvangt maximaal 2 berichten per registratie. Na het ontvangen van deze 2 berichten stopt deze dienst automatisch. De 
kosten bedragen € 1,50 per ontvangen bericht. Uw duiven kunt u nu melden op 0642500129. 
Er wordt gewerkt volgens de opgestelde gedragsregels http://www.payinfo.nl/gedragscodes.  
 
Deel 2: Melden van de aangekomen duiven: 
Nadat u de aanmelding heeft verricht  kunt u zoveel duiven melden als u wilt. Het melden van duiven kost u niets meer dan de 
kosten welke u normaliter voor een sms bericht betaald. Deze kosten heeft u met uw eigen provider afgesproken. 
U kunt de aangekomen duiven melden op 0642500129. Van alle door u gemelde duiven wordt een melding verzonden naar de 
door u ingestelde meldpost(en), welke u bij de registratie op de website hebt aangegeven. 
 
Hoe kunt u uw duiven melden: 
Bijna alle elektronische klok systemen hebben een sms functie. Hierop kunt u een gsm-telefoon aansluiten. De handleiding van 
uw elektronisch kloksysteem geeft aan welke type gsm-telefoons u hiervoor kunt gebruiken. Uw elektronisch kloksysteem stuurt 
de melding naar het door u in het elektronisch kloksysteem opgegeven gsm nummer. Wilt u rechtstreeks naar onze server 
melden dan dient u het volgende nummer te gebruiken 0642500129. Let u hierbij op de wijze waarop het nummer in uw 
elektronisch kloksysteem dient te worden ingevoerd. In de meeste gevallen dient u de land code te gebruiken, dus bijvoorbeeld 
0031642500129. U kunt er ook voor kiezen om de melding naar uw eigen gsm te sturen en vervolgens de melding door te sturen 
naar 0642500129. Wanneer u een melding doorstuurt dient u niets te wijzigen in het bericht.  
 
Let op bij de registratie op de website www.pigeontimes.com. Wanneer u gebruik maakt van 2 gsm nummers, dan dient u beide 
gsm-nummers te registreren. Wanneer uw gsm-nummers niet of onjuist zijn geregistreerd wordt uw melding niet verwerkt. 
Wanneer u zich aanmeldt om duiven te melden met een afwijkend gsm-nummer worden u de aanmeldkosten wel in rekening 
gebracht. 
 
BIJ DEELNAME AAN DE SMS-DIENST DIENT U ZICH ERVAN TE VERZEKEREN DAT DE ZOGENAAMDE D-BESTANDEN DOOR UW 
INKORFCENTRUM ZIJN VERZONDEN NAAR HET EMAILADRES VAN DE MELDSITE. WANNEER HET D-BESTAND NIET IS 
VERZONDEN EN U MELD ZICH TOCH AAN VOOR DE SMS SERVICE DAN BETAALD U HIERVOOR DE AANMELDKOSTEN, UW 
DUIVEN WORDEN DERHALVE NIET GEREGISTREERD. 


