
Toetredingsformulier 
Bosgroep Limburg vzw 
Universiteitslaan 1 – 3500 Hasselt 
ondernemingsnummer: 0668.619.317 - IBAN: BE89 0689 0627 6885 
tel.: 011 23 73 28 – e-mail: bosgroep@limburg.be 

 Bellings Lore   Meesters Patrick   Flamend Pieter   Van Diest Karolien    ..................  
 0471 23 82 14 0475 46 04 42 0476 93 11 50 0473 88 53 94  ...................  

Ik, ondergetekende 

 Natuurlijk persoon      Rechtspersoon 

Naam + voornaam*:  .....................................................................................................................................................................  

Bedrijfsnaam:  .........................................................................................................  Rechtsvorm:  ..........................................  

Straat + nr.:  ...................................................................................................................................................................................  

Postcode + gemeente:  ..................................................................................................................................................................  

Tel.:  ............................................................................  GSM:  ...................................................................................................  

E-mail:  ...........................................................................................................................................................................................  

Ondernemingsnummer:  .................................................................... (indien van toepassing) BTW-plichtig: Ja/Nee 

* Indien van toepassing: vertegenwoordiger van onderneming/vzw 

ga akkoord met de doelstellingen van Bosgroep Limburg vzw (zoals vermeld in de statuten, op 
http://www.bosgroeplimburg.be en bepaald door het ‘Decreet betreffende het natuurbehoud en natuurlijk milieu’ van 
24 oktober 1997) en word: 

  sympathiserend lid van Bosgroep Limburg vzw en ben geen boseigenaar of -beheerder in Limburg. Ik heb geen 
stemrecht op de Algemene Vergadering. 

  effectief lid van Bosgroep Limburg vzw en heb stemrecht op de Algemene Vergadering. Ik verklaar op mijn erewoord 
dat ik: 

 enige eigenaar en beheerder ben van ……………….. ha bos.  
Indien de kandidaat ‘effectief lid’ de enige boseigenaar is van één of meerdere bossen gelegen in het werkingsgebied van de 
vereniging, volstaat het dat hij/zij via deze ondertekening van het toetredingsformulier of lidmaatschap van de Bosgroep Limburg 
vzw dit op eer verklaart.  

 mede-eigenaar en gevolmachtigd beheerder ben van …………………… ha bos.   
Indien de kandidaat ‘effectief lid’ mede-eigenaar is van één of meerdere bossen gelegen in het werkingsgebied van de vereniging, 
ondertekent hij/zij het toetredingsformulier en bezorgt hij/zij een schriftelijke volmacht van de andere mede-eigenaars aan 
Bosgroep Limburg, waarin zij zich akkoord verklaren met zijn/haar aanduiding als beheerder.  

 niet-eigenaar en gevolmachtigd beheerder ben van …………………… ha bos.  
Indien de kandidaat ‘effectief lid’ enkel de beheerder is van één of meerdere bossen gelegen in het werkingsgebied van de 
vereniging, ondertekent hij/zij het toetredingsformulier en bezorgt hij/zij een schriftelijke volmacht van de eigenaar(s) aan Bosgroep 
Limburg, waarin zij zich akkoord verklaren met zijn/haar aanduiding als beheerder. 

Rechtspersonen dienen ons een kopie van de beslissing m.b.t. de aanstelling van de vertegenwoordiger te bezorgen. 

mailto:bosgroep@limburg.be
http://www.bosgroeplimburg.be/


De gegevens van de betreffende bospercelen zijn: 

Gemeente Afdeling Sectie Kadastraal nr. Oppervlakte 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Voor hulp bij het invullen van deze tabel kunt u de Bosgroep contacteren. 
 

  Ik wens als brandhoutkoper opgenomen te worden in uw databank en wil een brandhoutcatalogus ontvangen 
wanneer er een brandhoutverkoop in mijn regio plaatsvindt. 

Ik wens gratis het tijdschrift van Bosgroep Limburg vzw te ontvangen: 
 digitaal op bovenvermeld e-mailadres   per post 

De uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Bosgroep Limburg vzw wordt mij als lid bezorgd. Ik wens deze 
te ontvangen: 

 digitaal op bovenvermeld e-mailadres   per post 

 Ik wens de digitale nieuwsbrief van Bosgroep Limburg vzw op bovenvermeld e-mailadres te ontvangen. 

Bescherming van persoonsgegevens 
De persoonsgegevens die u via dit formulier verstrekt, worden verwerkt door Bosgroep Limburg vzw (de verwerkingsverantwoordelijke, 
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt), conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Bosgroep Limburg verwerkt de persoons- en perceelsgegevens enkel voor het uitvoeren van het ‘Decreet betreffende het natuurbehoud 
en het natuurlijk milieu’, artikel 54bis en geeft uw gegevens niet door aan derden zonder toestemming.  Uw e-mailadres wordt verwerkt 
om u via een nieuwsbrief te informeren over de werking van de Bosgroep Limburg vzw. Uw gegevens worden niet gebruikt voor direct 
marketing doeleinden. Voor meer informatie vindt u de privacyverklaring op onze website. 

Naam:  ...............................................................................................................  Datum:  ........................................................  

Handtekening: Plaats:  ..........................................................  


