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Hoofdstuk I: Algemeen  
 
Artikel 1: Doel en voorwerp van de aanbesteding 
§1. Voor de toepassing van deze verpachtingsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

- Agentschap: het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), opgericht bij het Besluit van de 
Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder 
rechtspersoonlijkheid van 23 december 2005; 

- Regiobeheerder: ambtenaar van het Agentschap voor Natuur en Bos die als 
ambtsgebied een regio heeft; 

- Boswachter: ambtenaar van het Agentschap voor Natuur en Bos die als werkingsgebied 
een boswachterij heeft 

- ANB-domein: openbaar bos of ander natuurterrein waarvan het volledige beheer werd 
toevertrouwd aan het Agentschap voor Natuur en Bos; 

- Ontvanger: personeelslid van Natuurinvest, belast met het ontvangen van de 
pachtgelden; 

 
§2 Op deze aanbesteding zijn, naast de in onderhavig document opgenomen bepalingen, van 
toepassing: 
 

- Het Jachtdecreet van 24 juli 1991 en haar uitvoeringsbesluiten zoals tot op heden 
gewijzigd en de jachtwet van 28 februari 1882 voor zover nog van toepassing. 

- Het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu 
en haar uitvoeringsbesluiten zoals tot op heden gewijzigd. 

- Het Bosdecreet van 13 juni 1990 en haar uitvoeringsbesluiten zoals tot op heden 
gewijzigd en de boswet van 19 december 1854 voor zover nog van toepassing. 
 

Indien wijziging van uitvoeringsbesluiten tijdens de duur van de aanbesteding een versoepeling 
betekenen, kunnen deze worden toegepast zolang ze niet tegenstrijdig zijn met de 
beheerdoelstellingen voor het gebied. 
 
§3. Het gebied zoals aangeduid op het plan hierbij, wordt zonder waarborg van oppervlakte 
noch met vaste begrenzing toegewezen. Noch de aanwezigheid van wild, noch het afschot 
wordt gegarandeerd. 
Het betrokken gebied moet prioritair de functies vervullen die eraan zijn toegekend krachtens 
het bosdecreet van 13 juni 1990 en het decreet voor natuurbehoud van 21 oktober 1997, en 
waarvoor de jachtbeoefening geen belemmering mag zijn.  
Gedurende de periode van de jacht zijn bosexploitatie, natuurinrichtingswerken of andere 
beheerwerken mogelijk.  
Door zijn deelname aan de jachtverpachting verklaart de kandidaat jager op de hoogte te zijn 
van deze toestand en zich ernaar te gedragen. 
 
§4. Deze aanbesteding heeft tot doel de bepalingen opgenomen in het goedgekeurde 
faunabeheerplan voor de regio Noordoost-Limburg te realiseren, waartoe ook de bepalingen 
van de consensustekst van het faunabeheerzoneoverleg 9 behoren. 
 
§5. Door zijn deelname bevestigt de kandidaat jager akkoord te gaan met de voorwaarden 
vermeld in dit document en tevens geeft hij/zij de volmacht aan het Agentschap voor Natuur 
en Bos voor het uitoefenen van de wettelijk vastgelegde administratieve verplichtingen die aan 
het uitoefenen van het jachtrecht verbonden zijn (onder andere de indiening van het jachtplan 



 

voor het uitoefenen van de jacht, de aanvraag van het afschotplan voor het jaar 2018, het 
indienen van het faunabeheerplan, het indienen van een wildrapport en het indienen van de 
afschotmeldingen via e-loket), alsook het nemen van preventieve maatregelen tegen 
wildschade.  
 
§6. Alleen jagers die een geldig jachtverlof kunnen voorleggen op het ogenblik van de 
verpachting en die sinds 2007 niet werden veroordeeld voor misdrijven in ANB-domein komen 
in aanmerking voor deze jachtverpachting en voor deelname aan de jacht op het domein. 
 
§7. Naast WBE’s kunnen enkel natuurlijke personen deelnemen aan de jachtverpachting.  
Het gepachte jachtrecht kan niet worden doorgegeven aan derden.  
 
§8. Het jachtrecht wordt toegekend aan een groep van een hoofdjachtrechthouder met twee 
medejachtrechthouders. De uitoefening van het jachtrecht is toegestaan ten persoonlijke titel. 
Voor het realiseren van het afschot mag men zich niet laten vergezellen door derden. 

 

Hoofdstuk II Aanbestedingsvoorwaarden 
 
Artikel 2: organisatie van de aanbesteding 
§1 De aanbesteding vindt plaats op maandag 18 december 2017 in de refter van de centrale 
loods van het Agentschap voor Natuur en Bos, Europark 2021, 3530 Houthalen-Helchteren. 
Schriftelijke biedingen dienen per aangetekende zending of per drager tegen afgiftebewijs toe 
te komen op Agentschap voor Natuur en Bos, regio Noordoost-Limburg, Koningin Astridlaan 50, 
bus 5, 3500 Hasselt en dit ten laatste op donderdag 14 december 2017 om 12.00 u. Schriftelijke 
biedingen kunnen worden afgegeven van 19.30 u tot 19.45 u. Alleen schriftelijke biedingen die 
vergezeld gaan van een volledig ingevuld en door iedere kandidaat jager ondertekend 
formulier volgens bijlage 1 en bijlage 2 kunnen worden aanvaard. Om 20.00 u wordt de zitting 
geopend. 
 
§2 De jacht is onderverdeeld in 4 deelgebieden die op hun beurt onderverdeeld kunnen zijn in 
sectoren. Kandidaten kunnen enkel bieden voor een deelgebied, niet voor een sector. De 
sectoren worden bij loting verdeeld onder de hoogste biedingen voor de periode van 1 
kalenderjaar.  
Sectoren jacht: 

 Sector Ophovenderheide (deelgebied 1 Duinengordel; Meeuwen-Gruitrode; totale 
oppervlakte 211,35ha); 

 Sector Dorperheide (deelgebied 1 Duinengordel; Meeuwen-Gruitrode; totale oppervlakte 
126,75ha); 

 Sector Ortolaan (deelgebied 2; Peer; totale oppervlakte 80,02ha); 
 Sector Teut-Tenhaagdoorn (deelgebied 3; Houthalen-Helchteren; totale oppervlakte 

90,74ha). 
 
§3 De oproep van de sectoren voor de openbare verpachting gebeurt in de volgorde van art. 2 
§2. De ligging van de sectoren is terug te vinden op de plannen als bijlage. 
 
§4 Voor elke sector wordt het jachtrecht toegekend aan een groep van 1 
hoofdjachtrechthouder en 2 medejachtrechthouders. Voor de zitting wordt de samenstelling 
van de jachtgroep door middel van bijlage 1 van dit document kenbaar gemaakt aan de 
voorzitter. Elke jager kan maximaal 1 sector toegewezen krijgen. 



 

Per jaar kan, voor de loting van de sectoren, de hoofdjachtrechthouder 1 of 2 nieuwe 
medejachtrechthouders voorstellen. Op initiatief van de regiobeheerder kan een boswachter 
van de regio Noordoost-Limburg uitzonderlijk eens deelnemen aan de jachtactiviteit na 
melding hiervan aan de hoofdjachtrechthouder. Het eventuele geschoten wild door de 
boswachter wordt eigendom van de jagersgroep.  
 
§5 De aanbesteding zal plaatsvinden bij middel van mondelinge en schriftelijke bieding. Een 
schriftelijk bod gebeurt uitsluitend door middel van bijlage 2 bij dit document. Schriftelijke 
biedingen worden ten laatste om 19.45 uur aan de voorzitter overhandigd. De biedingen 
moeten verplicht worden uitgedrukt in euro en in het Nederlands. 
Per deelgebied wordt, voor het voorlezen van de schriftelijk biedingen, aan alle jachtgroepen 
die bijlage 1 hebben ingevuld, de kans gegeven om een mondeling bod uit te brengen. Opbod 
gebeurt per € 50. De bieding is de aanbestedingsprijs, dewelke nog zal worden vermeerderd 
met 10 % voor onkosten en vervolgens vermeerderd met 21% BTW. 
 
§6 Indien er onvoldoende biedingen zijn voor een deelgebied zal automatisch worden 
overgegaan tot een tweede aanbesteding voor de niet toegekende deelgebieden onder dezelfde 
voorwaarden. De schriftelijke biedingen dienen per aangetekende zending of per drager tegen 
afgiftebewijs toe te komen op Agentschap voor Natuur en Bos, regio Noordoost-Limburg, 
Koningin Astridlaan 50, bus 5, 3500 Hasselt en dit ten laatste op vrijdag 22 december 2017 om 
12.00 u. 
 
§7 Biedingen lager dan € 250 worden niet aanvaard. Bij ex aequo wordt door loting beslist 
welk bod weerhouden wordt. 
 
§8 Voor de toepassing van het recht van hoger bod vermeld in art 11 van het jachtdecreet 
moet  op het inschrijvingsformulier als bijlage 1 naast de 3 namen vermeld staan dat namens de 
WBE wordt geboden en moet er een volmacht van de WBE worden toegevoegd. 
 
§9 De loten kunnen op de zitting enkel voorlopig worden toegewezen. 
 
§10 Alle geschillen tijdens de zitting zullen geregeld worden door de ambtenaar van het ANB 
die de zitting voorzit. 
 
§11 Indien een hoofd- of medejachtrechthouder na de aanbesteding en betaling van de jacht en 
voor het begin van de jachtperiode meldt dat hij niet kan aanwezig zijn om een gegronde 
reden, kan hij een vervanger voorstellen, goed te keuren door de regiobeheerder. De vervanger 
neemt dan alle rechten en plichten van de jager over. Bij uitblijven van een dergelijk voorstel, 
kan de jachtgroep met het hoogste niet weerhouden bod, in de plaats treden van de 
oorspronkelijke jachtgroep. 
Bij het uitblijven van een gegronde reden wordt het verschil tussen de twee betreffende 
biedingen aangerekend aan de bieder waaraan de sector eerst werd toegewezen. 
 
§12 De sectoren, verdeeld zoals aangeduid op de plannen als bijlage, zullen zonder waarborg 
van oppervlakte noch met vaste begrenzing worden toegewezen. Noch de aanwezigheid van 
wild, noch het afschot wordt gegarandeerd. 
 
Artikel 3: voorwaarden mbt de uitvoering van jacht 
§1 Het jachtrecht in de verschillende sectoren die onderdeel uitmaken van deze openbare 
aanbesteding, is beperkt tot de periodes, soorten en aantallen bepaald in deze 



 

aanbestedingsvoorwaarden. Ook de toegankelijkheid is beperkt tot deze toegestane periodes, 
tenzij op de opengestelde wegen. 
De toegang met voertuig tot de toegewezen sector van en naar de goedgekeurde jachtkansels 
is enkel toegestaan via de door de boswachter aangeleverde toegangskaart en maximaal voor 
zo veel voertuigen als er deelgenoten zijn. Op zon- en feestdagen is de toegang voor alle 
voertuigen verboden. De voertuigen mogen geen reclame of propaganda voeren. Alle andere 
bosgebruikers hebben steeds voorrang op de voertuigen. 
 
§2 Toezicht gebeurt door de boswachter. De jachtrechthouders kunnen geen toezicht houden 
en kunnen hiertoe geen personen aanstellen. 
 
Artikel 4: jachtperiode, soorten en methoden 
 
§1 Het jachtrecht kan worden uitgeoefend over volgende periodes en desgevallend in volgende 
deelgebieden: 

- van 15 januari om 0.01 uur tot en met 28 februari om 23.59 uur in alle sectoren  op 
everzwijn 

- van 1 september om 0.01 uur tot en met 30 september om 23.59 uur in alle sectoren op 
everzwijn 

Afschot/doden buiten die periode maakt deel uit van een machtiging afgeleverd door de 
regiobeheerder. 
 
§2 Het afschot voor everzwijn is in alle sectoren onbeperkt. Het afschot moet worden 
goedgekeurd door een afschotplan, ingediend door het ANB. Het geschoten wild wordt 
eigendom van diegene die het geschoten heeft.  
 
§3 Gedurende de aanzit mag iedere exoot, niet wildsoort, worden geschoten.  
 
§4 Het doden van andere diersoorten (o.a. verwilderde kat, Canadese gans of grauwe gans) kan 
deel uitmaken van een machtiging afgeleverd door de regiobeheerder.  
 
§5 Bijzondere jacht met kooivallen te vallei van Roosterbeek (Houthalen-Helchteren en 
Zonhoven). Het ANB zal overgaan tot een verlaging van de everzwijnpopulatie in de vallei van 
de Roosterbeek. Het ANB staat in voor het plaatsen, monitoren en vangen van de wilde 
everzwijnen. Door middel van loting kan iemand van de bereidwillige jagers die het jachtrecht 
van één van de sectoren heeft, worden aangeduid om de everzwijnen te doden en af te 
voeren. De andere bepalingen van deze aanbesteding blijven gelden.  
 
§6 In geval van schade en wanneer afschrikken of verjagen van everzwijnen niet afdoende 
blijkt, kan door de regiobeheerder aan de jagers van de betrokken sector gevraagd worden  

- om (bijzondere) bejaging of bestrijding uit te voeren buiten de periodes vermeld in 
artikel 4 §1; 

- extra jagers aanduiden; 
- gebruik te maken van kastvallen of vangkooien. De hoofdjachtrechthouder engageert 

zich dat het jachtgezelschap instaat voor de dagelijkse controle van de vangkooien 
tijdens de periode waarin ze op scherp staan. De jagers staan tevens in voor het afschot 
van de gevangen everzwijnen. 

- een drukjacht te organiseren in één of meerdere sectoren. De hoofdjachtrechthouder 
treft zelf, in nauwe samenwerking met de plaatselijke boswachter, de nodige wettelijk 
bepaalde en praktische voorbereidingen (o.a. draaiboek) om te zorgen voor een efficiënt 



 

en veilig verloop. De data worden bepaald in nauw overleg met de 
hoofdjachtrechthouder die zich engageert dat op elke drukjacht een voldoende aantal 
kansels zijn bemand en zal tevens instaan voor een voldoende aantal ‘stille drijvers’. Hij 
zal de namen van de deelnemende jagers minstens 48 uur op voorhand bezorgen aan 
de regiobeheerder 

 
§7 Mocht er omwille van dringende redenen (bijzondere) jacht of bestrijding nodig zijn in 
andere domeinen van de regio Noordoost-Limburg waar ANB de jachtrechten heeft, dan kan 
door middel van loting iemand van de bereidwillige jagers in het kader van dit project worden 
aangeduid. 
 
Artikel 5: randvoorwaarden 
§1 De betrokken sectoren moeten prioritair de functies vervullen die eraan zijn toegekend 
krachtens het bosdecreet van 13 juni 1990 en het decreet voor natuurbehoud van 21 oktober 
1997, en waarvoor de jachtbeoefening geen belemmering mag zijn.  
Gedurende de periode van de jacht zijn bosexploitatie of natuurinrichtingswerken mogelijk. 
Door zijn deelname aan de aanbesteding verklaart de kandidaat jager op de hoogte te zijn van 
deze toestand en zich ernaar te gedragen. Het Agentschap voor Natuur en Bos probeert echter 
deze samenloop van activiteiten te voorkomen. 
 
§2 Deze activiteiten kaderen binnen het goed nabuurschap en het beheer van de 
populatiedensiteit van everzwijn in de domeinen van het Agentschap voor Natuur en Bos in  
Noordoost-Limburg, evenals het verhogen van de kennis van deze populatie-dynamieken. De 
kandidaat jager verklaart zich akkoord met het aanleveren van gegevens over zijn 
jachtactiviteiten en afschot, zoals beschreven in artikel 10.  
 
Artikel 6: duur van de overeenkomst, monitoring en evaluatie 
§1 Elke jager engageert zich om tijdens de toegestane periode van jacht op everzwijn de 
aanwezigheid van everzwijn in het gebied te monitoren en aan te zitten wanneer hij het zinvol 
acht, met een minimum van 15 aanzitbeurten voor de gehele periode. 
Gebruik van cameravallen is toegestaan.  
 
§2 Na de periode van de voorjaarsjacht volgt er een individuele evaluatie per jager. Naleving 
van de in deze aanbesteding opgelegde voorwaarden alsook de algemeen geldende wetgeving, 
maar ook correcte communicatie, constructieve samenwerking en voorgelegde resultaten 
worden geëvalueerd.  
 
§3 Bij het niet realiseren van de voorwaarden zoals opgenomen in de aanbesteding, kan de 
jager worden uitgesloten voor de verlenging van de voorliggende aanbesteding, alsook voor de 
volgende aanbesteding van de jacht op ANB terreinen in regio Noordoost-Limburg. Reeds 
uitgevoerde betalingen worden niet terugbetaald.  
 
§4 De jachtpacht vangt aan van zodra de toewijzing betekend wordt en eindigt op 31 
december 2018. De aanbesteding kan tot maximaal 2 keer verlengd worden met een periode 
van telkens één jaar indien zowel de jager als de bevoegde ambtenaar van het ANB hiermee 
instemmen en dit tegen dezelfde financiële voorwaarden.  
 
Artikel 7: verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
§1 Het ANB is niet verantwoordelijk voor ongevallen die kunnen gebeuren ten gevolge van de 
jacht. De jagers handelen onder eigen verantwoordelijkheid en zien af van elke vorm van 



 

schadevergoeding door het ANB voor schade die zou veroorzaakt worden door de jacht of 
schade aan de jachtinfrastructuur (oa jachtkansel). De jagers zijn verantwoordelijk voor schade 
aan derden veroorzaakt door de uitoefening van hun jachtactiviteit. 
 
§2 De jachtrechthouders zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het wild in zoverre 
het afkomstig is uit gebieden waarin het jachtrecht heeft, voor de soorten waarop hij het 
jachtrecht heeft mogen uitoefenen en voor de periode bepaalt in artikel 4 §1. Incidenten 
rechtstreeks ten gevolge van de jachtactiviteiten vallen onder hun verantwoordelijkheid. 

 
Hoofdstuk III   Betalingsvoorwaarden 
 
Artikel 8: aanbestedingsprijs 
§1 De aanbestedingsprijs van de toegewezen licentie aan de kandidaat jager wordt betaald aan 
Natuurinvest, verhoogd met 10 % voor onkosten en vervolgens vermeerderd met 21% BTW 
door te storten op rekening BE 03 3751117445 84 (BIC: BBRUBEBB) met vermelding jacht NOLI – en 
de naam van de sector. Dit bedrag wordt betaald voor 15 december voorafgaand aan het jaar 
waarin het jachtrecht, verkregen door deze aanbesteding, wordt uitgeoefend. Het eerste jaar 
dient het te worden betaald voor 10 januari 2018.  
 
Onderverhuring is niet toegestaan.  
 
§2 De jager wordt eigenaar van het geschoten stuk wild zonder extra kosten. 
 
§3 (Kandidaat-)jagers die te laat betalen, kunnen hun rechten verliezen en kunnen worden 
uitgesloten voor de verlenging van de voorliggende aanbesteding, alsook voor de volgende 
aanbesteding van de jacht op ANB terreinen in de regio Noordoost-Limburg.  
 

Hoofdstuk IV Voorwaarden voor de jachtbeoefening 
 
Artikel 9: kansels en aankorrelen 
§1 Alle wetgeving over jacht, wapens en voedselveiligheid moet worden gerespecteerd.  
 
§2 Er mogen maximum zes kansels per sector geplaatst en gebruikt worden. 
 
§3 De jachtkansels worden door de jagers zelf geplaatst, na overleg met en goedkeuring door 
de plaatselijke boswachter. De kansels mogen niet worden opgesteld langs of in de richting van 
aangeduide recreatieve routes.  
 
§4 Aankorrelen is toegelaten volgens de voorwaarden die van toepassing zijn krachtens de 
geldende uitvoeringsbesluiten van het jachtdecreet. De locatie wordt bepaald in overleg met 
de boswachter. 
 
§5 De jachtkansels mogen op terrein worden geplaatst vanaf  3 januari. Jachtkansels moeten 
voor 15 maart worden afgevoerd. Aankorrelen mag gebeuren vanaf 3 januari tot en met 28 
februari.  
De jachtkansels mogen op terrein worden geplaatst vanaf  15 augustus. Jachtkansels moeten 
voor 15 oktober worden afgevoerd. Aankorrelen mag gebeuren vanaf 15 augustus tot en met 30 
september. 
 



 

Artikel 10: rapportage en meldingen 
§1 De hoofdjachtrechthouder dient ervoor te zorgen dat de boswachter een sms ontvangt met 
aankondiging van jacht voor de aanvang en de melding welke kansels worden benut. 
 
§2 Elk schot met het resultaat (dood, aangeschoten maar niet teruggevonden, mis) dient 
onmiddellijk per sms te worden gerapporteerd aan de boswachter. 
 
§3 Een zoekactie met zweethond wordt opgestart voor elk aangeschoten wilde everzwijn dat 
niet direct wordt teruggevonden. De start wordt gemeld per sms aan de boswachters. De jager 
neemt zelf deel aan het nazoekwerk. Het resultaat van elke zoekactie wordt gerapporteerd per 
sms aan de boswachter. 
 
§4 Voor alle geschoten dieren zorgt de jager voor 1 november dat het elektronisch wordt 
gemeld (afschotmeldingsformulieren), waarbij men een kopie ervan stuurt naar 
noordoostlimburg.anb@vlaanderen.be. 
 
§5 Voor de controle van en het onderzoek naar het afschot wordt van elk specimen de linker 
onderkaak bewaard door de jager en voor 1 november ter beschikking gesteld van de regio 
Noordoost-Limburg. De onderkaak wordt daarbij onmiddellijk na het afschot gemerkt met het 
daarvoor bestemde label dat door de regio Noordoost-Limburg wordt aangeleverd. 
 
§6 De mogelijkheid bestaat dat bijkomende stalen worden gevraagd aan jagers in kader van 
wetenschappelijk onderzoek. Indien een dierenarts nodig is, worden deze kosten gedragen 
door het ANB.  
 
§7 Het door het ANB aangeleverde boekje m.b.t. de jachtactiviteiten dient correct te worden 
ingevuld door de jager en voor 1 november te worden verstuurd naar Regio Noordoost-
Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt. 
 
§8 Alle communicatie gebeurt tussen de hoofdjachtrechthouder en de plaatselijke boswachter 
of regiobeheerder. 
 
Artikel 11: niet naleving 
Het niet naleven van de jachtwetgeving of van één van de bepalingen van deze 
aanbestedingsvoorwaarden, kan de onmiddellijke uitsluiting tot gevolg hebben. Bovendien 
kunnen deze overtreders worden uitgesloten voor de volgende aanbesteding van de jacht op 
ANB terreinen. Na onweidelijk of onveilig gedrag kunnen jagers door de regiobeheerder van 
het ANB eveneens onmiddellijk worden uitgesloten. 
 
Bijlagen: 

1. Samenstelling jachtgroep 
2. Biedingsformulier 
3. Jachtplan 

 
 
 
 
 
Stefan Borry 
Projectleider Operationeel Terreinbeheer 

mailto:noordoostlimburg.anb@vlaanderen.be


 

 

Bijlage 1 
 

Openbare aanbesteding van het jachtrecht op everzwijn in domeinen 
beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos 

 
Samenstelling jachtgroep 

 
1. Hoofdjachtrechthouder 

 
Naam …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres ………………………………………………………………………………………………………..…… Handtekening: 
 
 ………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
Gsm ……………………………………………….....  Tel. …………………………….………………… 
 
Email …………………………………………………………………………………………………………..…. 
 

2. Medejachtrechthouder 1 
 
Naam …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres ………………………………………………………………………………………………………..…… Handtekening: 
 
 ………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
Gsm ……………………………………………….....  Tel. …………………………….………………… 
 
Email …………………………………………………………………………………………………………..…. 
 

3. Medejachtrechthouder 2 
 
Naam …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres ………………………………………………………………………………………………………..…… Handtekening: 
 
 ………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
Gsm ……………………………………………….....  Tel. …………………………….………………… 
 
Email …………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
Indien bieding in naam van een WBE (volmacht als bijlage) 
 
Naam WBE …………………………………………………………………………………………………. 

 
Ondergetekenden verklaren hiermee de voorwaarden voor de aanbesteding van het 
jachtrecht 2018 te kennen en ermee akkoord te gaan. 



 

  

Bijlage 2 

 

Openbare aanbesteding van het jachtrecht op everzwijn in domeinen 
beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos 

 
Biedingsformulier 

 
Elk individu kan maximaal 1 sector toegewezen krijgen.  
 
 
Deelgebied 1: Duinengordel – Meeuwen-Gruitrode (2 sectoren) 
 
Bod: ………………………………………. euro 
 
 
 
Deelgebied 2: Ortolaan – Peer (1 sector) 
 
Bod: ………………………………………. euro 
 
 
 
Deelgebied 3: TeutTenhaagdoorn – Houthalen-Helchteren (1 sector) 
 
Bod: ………………………………………. euro 
 
 
 
Ondertekenden hebben kennis genomen van de verpachtingsvoorwaarden van de 
openbare verpachting, waarhij hij/zij zich zal houden en verklaart bovenstaande 
sommen als jaarlijkse huur van het jachtrecht te bieden. 
 
Gedaan te………………………. Op……………………………. 
 
 
Hoofdjachtrechthouder: :……………………………………………… Handtekening: 
 
 
Medejachtrechthouder 1: …………………………………………………Handtekening: 
 
 
Medejachtrechthouder 2: ………………………………………………….Handtekening: 
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Deelgebied 1: Duinengordel, sector Dorperheide

14/11/2017Bron: Vlaamse Overheid, www.ngi.be
1:15.000

Limburg



Situering

±

Deelgebied 2: Ortolaan

14/11/2017Bron: Vlaamse Overheid, www.ngi.be
1:15.000

Limburg



Situering

±

Deelgebied 3: Teut-Tenhaagdoorn

14/11/2017Bron: Vlaamse Overheid, www.ngi.be
1:15.000

Limburg
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