Aanvraag bezoek schattingscommissie land- en tuinbouw
Gemeentebestuur Ardooie
Polenplein 15,
8850 Ardooie
T 051 74 40 40
Indienen bij: Ann Gyselinck
a.gyselinck@ardooie.be

www.ardooie.be
-

Waarvoor dient dit formulier ? Met dit formulier kan je een aanvraag indienen om de commissie voor schade aan teelten in de
land- en tuinbouw te laten langskomen voor het bepalen van schade aan teelten ten gevolge externe factoren.
Wanneer vraag je een schatting aan ? Er is mogelijks schade aan de gewassen omwille van externe factoren (droogte,
hagel…) De aanvraag dient zo vlug mogelijk ingediend te worden na de teistering. Vruchten die geoogst zijn komen niet
aanmerking.

In te vullen door de aanvrager
1. Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in
Naam van het bedrijf

__________________________________________________________________________

Gsm-nummer


__________________________________________________ postnummer 
 -  
 -   

e-mail

__________________________________________________________________________

Adres
Gemeente
Telefoonnummer

Landbouwnummer

___________________________________________________ huisnummer

 -  -  - 

2. Vul hieronder de gegevens in over de oorzaak van de schade
Oorzaak van de schade

_________________________________________________________________ (bv droogte)

Datum van de teistering

_____________________________________________________________ (periode of datum)

Bij te voegen documenten
3. Voeg de volgende documenten toe (Verplicht bij te voegen documenten 1 en 2 – naar keuze 3 en 4 of 5
1.
2.
3.
4.
5.







Pagina 1 van de verzamelaanvraag met de algemene gegevens van het bedrijf.
Inventaris van de getroffen percelen (zie pagina 2)
Pagina’s van de verzamelaanvraag waarop de inventaris staat van de aangevraagde percelen
Overzichtskaart van de verzamelaanvraag waarop de aangevraagde percelen staan
Perceelinfofiches van elk getroffen perceel die afgedrukt wordt uit het e-loket (1 fiche per perceel) Deze fiche
vervangt de documenten 3 en 4
Ondertekening

4. Vul de volgende verklaring in:
Ik verzoek u om de schattingscommissie op de hoogte te brengen en uit te nodigen voor een plaatsbezoek.
Voornaam en naam
Datum
handtekening

__________________________________________________________________________

dag



maand



jaar



__________________________________________________________________________

Inventaris van de getroffen percelen
Gelieve per perceel deze fiche in te vullen. Percelen die geoogst zijn kunnen niet meer geschat worden.
Perceelnummer
verzamelaanvraag

Opmerkingen

Locatie (straatnaam)

Aard van de teelt
code verzamelaanvraag + omschrijving

Oppervlakte
perceel

Geraamde schade
In %

Vermoedelijke oogstperiode

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

