
 

Vlaamse overheid 

Agentschap Natuur en Bos 

    

Verpachting van de jacht in ANBVerpachting van de jacht in ANBVerpachting van de jacht in ANBVerpachting van de jacht in ANB----domein De Elsakkerdomein De Elsakkerdomein De Elsakkerdomein De Elsakker    (+/(+/(+/(+/----155ha)155ha)155ha)155ha) 

    

Nummer RTK/2017/001Nummer RTK/2017/001Nummer RTK/2017/001Nummer RTK/2017/001    

    

    

Hoofdstuk IHoofdstuk IHoofdstuk IHoofdstuk I        Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen     
 

Artikel 1 Doel en voorwerp van de aanbesteding Artikel 1 Doel en voorwerp van de aanbesteding Artikel 1 Doel en voorwerp van de aanbesteding Artikel 1 Doel en voorwerp van de aanbesteding     

 

§1 Voor de toepassing van deze verpachtingsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

- Agentschap: het Agentschap 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 Natuur en Bos die als ambtsgebied een 

regio heeft; 

- Boswachter: ambtenaar van het Agentschap 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 (verder de ‘jachtverpachting’ genoemd) 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 decreten en uitvoeringsbesluiten tijdens de duur van de jachtverpachting 

een versoepeling betekenen, kunnen deze worden toegepast zolang ze niet in strijd zijn met de 

beheerdoelstellingen voor het gebied. De regiobeheerder zal hierover desgevallend beslissen. 

 

 



 

§3 Het gebied zoals aangeduid op het plan in bijlage, 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 jachtverpachting heeft in de eerste plaats tot doel te voorkomen dat wilde zwijnen 

zich kunnen vestigen in het ANB domein. Het tweede doel is om een gezonde reewildpopulatie 

te realiseren/instandhouden in het ANB domein. De aanwezigheid van reewild draagt bij tot de 

ecologische waarde van het gebied, de wildstand moet van die aard zijn dat er geen 

bedreiging bestaat voor de habitats en hun voortbestaan en ontwikkeling.  De jacht heeft 

mede tot doel schade aan de omliggende landbouwpercelen binnen aanvaardbare perken te 

houden en het risico op verkeersongevallen te beperken.  Voor recreanten is de aanwezigheid 

van grofwild en de gerede kans op een waarneming een belangrijke extra troef.  De 

aanwezigheid van ervaren jagers in het gebied laat ook toe gepast te reageren op exoten die 

een risico inhouden. 

 

§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 Natuur en Bos 

voor het uitoefenen van de volgende wettelijk vastgelegde administratieve verplichtingen die 

aan het uitoefenen van het jachtrecht verbonden zijn: de indiening van het jachtplan voor het 

uitoefenen van de jacht, en voor het jaar 2017 de aanvraag van een afschotplan voor wild 

zwijn. 

In het kader van reewildjacht wordt het mogelijk gemaakt dat de jachtrechthouder een 

jachtplan indient via de Wildbeheereenheid vanaf seizoen 2018 – 2019 met reewildbejaging 

vanaf 2019. 

 

§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. Zowel hoofdjachtrechthouder als medejachtrechthouders leggen een uittreksel uit het 

strafregister voor, uiterlijk op de zitting. 

 

§7 Naast WBE’s kunnen enkel natuurlijke personen deelnemen aan de jachtverpachting.  Het 

gepachte jachtrecht kan niet worden doorgegeven aan derden. Het jachtplan mag wel worden 

opgenomen in het WBE jachtplan.  

 

§8 Het jachtrecht wordt toegekend aan een groep van een hoofdjachtrechthouder met 

minimaal twee en maximaal 4 medejachtrechthouders. 

 



 

Hoofdstuk II  De openbare aanbestedingHoofdstuk II  De openbare aanbestedingHoofdstuk II  De openbare aanbestedingHoofdstuk II  De openbare aanbesteding    
 

Artikel Artikel Artikel Artikel 2 2 2 2 DDDDe organisatie van de aanbestedinge organisatie van de aanbestedinge organisatie van de aanbestedinge organisatie van de aanbesteding    

 

§1 De aanbesteding vindt plaats op vrijdag 15 september 2017 in Café Buurman en Buurman, 

Kerkstraat 25 te 2328 Meerle 

 .  Schriftelijke biedingen dienen per aangetekende zending of per drager tegen afgiftebewijs 

toe te komen op het regiokantoor, Parklaan 49 bus 1 te 2300 Turnhout en dit ten laatste op 

donderdag 14 september 2017 om 12u00.  Schriftelijke biedingen kunnen ook ter zitting aan de 

voorzitter worden afgegeven voor de opening. Om 14u00 wordt de zitting geopend.  Alleen 

schriftelijke biedingen die vergezeld gaan van een volledig ingevuld en door iedere kandidaat 

jager ondertekend formulier volgens bijlage 1 en uittreksels uit de strafregisters van alle 

kandidaten jachtrechthouders, kunnen worden aanvaard.  

 

§2 De aanbesteding zal plaatsvinden bij middel van mondelinge en schriftelijke bieding. De 

biedingen moeten verplicht worden uitgedrukt in euro en in het Nederlands. 

Tijdens de zitting, voor het openen van de geschreven biedingen wordt aan alle kandidaten die 

ter zitting een ingevuld formulier volgens bijlage 1 en de nodige uittreksels uit het strafregister 

hebben afgegeven, de kans gegeven om een mondeling bod uit te brengen. Opbod gebeurt per 

€ 50, de bieding betreft het jaarlijks te betalen bedrag, te vermeerderen met kosten (enkel het 

eerste jaar) en 21%BTW..   

 

§3 Indien de raming bij de bieding of nadien bij het eventueel hoger bod door de WBE niet 

wordt gehaald, wordt niet toegewezen. De ramingsprijs wordt niet publiek gemaakt voor de 

toewijzing. 

 

§4 Alle geschillen tijdens de zitting zullen geregeld worden door de ambtenaar van het ANB die 

de verkoop voorzit. 

 

§5 Indien een medejachtrechthouder voor een bepaalde duur en langer dan 6 maanden  niet 

kan deelnemen aan de jacht owv een gegronde reden, kan de hoofdjachtrechthouder een 

vervanger voorstellen aan de regiobeheerder en dit voor de periode van de afwezigheid.  Na 

schriftelijke aanvaarding van de kandidaat neemt deze alle rechten en plichten van de 

medejachtrechthouder over. 

De hoofdjachtrechthouder duidt ter zitting met het formulier in bijlage onder de medejagers 

een adjunct aan die hem zal vervangen in al zijn rechten en plichten indien de hoofdjachtrecht-

houder niet langer fysisch in staat is om zijn taak als hoofdjachtrechthouder op te nemen. 

 

Artikel 3 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 3 VVVVoorwaarden mbt de uitvoering van de jachtoorwaarden mbt de uitvoering van de jachtoorwaarden mbt de uitvoering van de jachtoorwaarden mbt de uitvoering van de jacht    

 

§1 Het jachtrecht is beperkt tot het in deze voorwaarden aangegeven gebied.   

 

§2 De toegang met voertuig tot het gebied is enkel toegestaan tijdens de periodes van de jacht 

en –via boswegen die op de toegankelijkheidskaart (zie bijlage 3) zijn aangeduid en voor 



 

maximaal zo veel voertuigen als er deelgenoten zijn.  Iedere deelgenoot krijgt hiervoor een 

originele machtiging die steeds duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de wagen moet 

geplaatst worden als de wagen zich op de bospaden begeeft.  Op zon- en feestdagen is de 

toegang voor alle voertuigen verboden. 

 

§3 Voor faunaobservatie, het uitvoeren van werkzaamheden aan jachtkansels, vangkooien, 

aankorrelen, plaatsen/controleren van wildcamera’s etc.  kunnen maximaal 2 

toelatingsbewijzen voor voertuigen worden uitgereikt. 

 

§4 Bij de jachtactiviteiten  gebruikte voertuigen mogen geen reclame of propaganda voeren.  

Alle andere bosgebruikers hebben steeds voorrang op voertuigen van jagers, de maximum 

snelheid op bospaden bedraagt 20 km/uur, jagers zullen hun voertuig tot stilstand brengen om 

bosgebruikers niet te hinderen (stof, slijk, passeerruimte…) 

§5 Toezicht gebeurt door de boswachter. De jachtrechthouder kan geen toezicht houden en 

kan hiertoe geen personen aanstellen.  

 

Artikel 4 Artikel 4 Artikel 4 Artikel 4 JJJJachtperiode, achtperiode, achtperiode, achtperiode, soortensoortensoortensoorten    en methodenen methodenen methodenen methoden    

 

§1 Het jachtrecht kan worden uitgeoefend volgens de volgende modaliteiten en periodes: 

  

Afschot/het doden van grofwild:  volgens goedgekeurd afschotplan, 

- reewild met een jaarlijks minimum van 2 geiten en 3 kitsen. Afschot bokken wordt  

gerealiseerd na realisatie volledig afschot geiten en kitsen. Het definitieve afschotplan van 

reewild in De Elsakker bekomen binnen de WBE, wordt door de pachter gemeld aan de 

regiobeheerder.  

- voor wilde zwijnen gelden de afspraken die gemaakt zijn in het kader van de consensus in  

de faunabeheerzones als een minimum. 

 

 

Gedurende de aanzit mag iedere exoot, niet wildsoort, worden geschoten. Afschot/doden 

buiten die periode maakt deel uit van een machtiging afgeleverd door de regiobeheerder.  De 

pachter engageert zich tot maximale bijdrage aan de bestrijding van exoten in uitvoering van 

die machtiging. 

Het doden van andere diersoorten (o.a. verwilderde kat)  maakt deel uit van een machtiging 

afgeleverd door de regiobeheerder. 

 

Indien de doelstellingen voor het afschot van everzwijnen zoals vastgelegd in het overleg mbt 

de faunabeheerzones niet wordt gerealiseerd kan de regiobeheerder na overleg met de 

hoofdjachtrechthouder  

- extra drukjachten opleggen of  

- extra jagers aanduiden 

- gebruik van vangkooien opleggen. 

 

De jacht met het geweer is niet toegestaan op zon- en wettelijke feestdagen.   



 

Het gebruik van wildcamera’s/cameravallen  is binnen de wettelijke normen toegelaten.  De 

hoofdjachtrechthouder houdt een lijst bij van gebruikte wildcamera’s en van de locaties en 

tijdstippen waarop ze worden ingezet.  Deze lijst met bijhorende kaart en alle gemaakte 

opnames worden aan de regiobeheerder bezorgd wanneer hij er om vraagt, hij kan er vrij over 

beschikken. De regiobeheerder kan bepaalde locaties voor wildcamera’s verbieden.  

 

De jacht met het geweer zal, uit veiligheidsoverwegingen t.o.v. de andere bosgebruikers en met 

het oog op een passend afschot, uitsluitend gebeuren van op een goedgekeurde jachtkansel: 

•  ‘s ochtends tot 2 uur na zonsopgang en ‘s avonds vanaf  2 uur voor zonsondergang 

voor aanzitjacht 

• voor everzwijnen is bij de bijzondere jacht ook afschot tijdens de nacht toegestaan  

•  tijdens drukjachten  

 

 

Gewone jacht op ree Gewone jacht op ree Gewone jacht op ree Gewone jacht op ree enenenen    of of of of     everzwijn:everzwijn:everzwijn:everzwijn:    

 

- GemeensGemeensGemeensGemeenschappelijke aanzitchappelijke aanzitchappelijke aanzitchappelijke aanzit. . . .     

• Bij een gemeenschappelijke aanzit kunnen de jachtrechthouder(s) externe jagers 

uitnodigen. De hoofdjachtrechthouder bezorgt  de lijst met genodigden  (naam, nr 

jachtverlof)  tenminste 24u voor de jachtactiviteit aan de regiobeheerder en de 

boswachters.  Maximaal drie gemeenschappelijke aanzitten per jaar kunnen 

georganiseerd worden, naast mogelijke drukjachten. Deze worden afgesproken 

tenminste een maand van tevoren.    

 

 

- Individuele aanzitIndividuele aanzitIndividuele aanzitIndividuele aanzit....   

• Het staat de (mede) jachtrechthouder vrij om gebruik te maken van alle 

goedgekeurde hoogzitten,    De basis daarvoor wordt gelegd in de jachtstrategie die 

jaarlijks vóór 1 december voor het volgende jaar door de hoofdjachtrechthouder 

wordt voorgelegd aan de regiobeheerder, deze laatste kan richtlijnen geven voor de 

te volgen strategie.  

• Alleen de hoofd- en de medejachtrechthouders of jagers aangeduid door de 

regiobeheerder in geval van onvoldoende afschot kunnen aanzitten bij deze 

individuele aanzitdagen. 

 

- DDDDrukjachtrukjachtrukjachtrukjacht  AN B kan op basis van waarnemingen (schade, wildtellingen) aan de 

jachtrechthouders de organisatie van een aantal drukjachten opleggen.  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.  Uitzonderlijk kan de regiobeheerder ook drukjachten op ree opleggen aan 

de jagers 



 

 

 

- VangVangVangVangkooi:kooi:kooi:kooi:: Anb kan vangkooien opleggen aan de jachtrechthouder (bij bijzondere jacht)  

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. De periode waarin 

de vangkooien op scherp staan wordt opgelegd door ANB en kan maximaal 60 dagen per 

jaar bedragen.  Op eigen initiatief kan de jachtrechthouder de periode waarin de kooi op 

scherp staat uitbreiden.  Everzwijnen die worden gevangen in de kooi worden eigendom 

van de hoofdjachtrechthouder en onder zijn toezicht afgeschoten.  

 

    

NoodmaatregelenNoodmaatregelenNoodmaatregelenNoodmaatregelen    

De jachtrechthouders verbinden er zich toe om, na een oproep door de boswachter binnen de 

24 ter plaatse te komen om een gekwetst of vastzittend dier te komen bevrijden/ vangen/ 

verjagen/afschieten.     

 

Artikel 5 JachtkanselsArtikel 5 JachtkanselsArtikel 5 JachtkanselsArtikel 5 Jachtkansels    

 

§1 In het ANB domein worden minstens 10 hoogzitten geplaatst en gebruikt door de 

jachtrechthouders..  

 

De regiobeheerder kan jaarlijks in overleg met de hoofdjachtrechthouder richtlijnen geven mbt 

de exacte (ver-)plaatsing van de kansels.  Het is de jagers niet toegelaten om maai-, kap-  of 

andere beheerwerken uit te voeren in de omgeving van de kansels of elders tenzij met 

machtiging afgeleverd door de regiobeheerder.   

De hoofdjachtrechthouder stelt voor aan de regiobeheerder bij welke kansels zal worden 

aangekorreld.   De exacte locaties worden, na goedkeuring door de regiobeheerder, door de 

jachtrechthouder op kaart aan ANB overgemaakt volgens de geldende wettelijke bepalingen 

 

§2 Bijvoederen, behalve aankorrelen bij bepaalde kansels, is verboden.  

 

§3 De jagers kunnen vanop de door het ANB goedgekeurde kansels de jacht uitoefenen. Deze 

jachtkansels worden door de jagers zelf ge- of verplaatst.  Het ontwerp (afmetingen, 

materialen) van de kansels wordt voorafgaandelijk aan de plaatsing door de 

hoofdjachtrechthouder ter goedkeuring voorgelegd aan de regiobeheerder.  Iedere jachtkansel 

dient een nummer te dragen. 

De hoofdjachtrechthouder bezorgt jaarlijks vóór 1 januari aan de regiobeheerder een kaart 

waarop de locatie en schootshoek van de kansels met nr is aangegeven.   

 

Artikel 6 Artikel 6 Artikel 6 Artikel 6     DDDDuur van de overeenkomstuur van de overeenkomstuur van de overeenkomstuur van de overeenkomst    

 

§1 De jachtpacht vangt aan van zogauw de toewijzing betekend wordt en eindigt op 31 

december 2020. Verlenging met 2 periodes van telkens 3 jaar is mogelijk. 

 



 

§2 Reewild kan pas bejaagd worden ten vroegste vanaf 2019. 

 

Artikel 7 Artikel 7 Artikel 7 Artikel 7 VVVVerantwoordelijkheid erantwoordelijkheid erantwoordelijkheid erantwoordelijkheid     

 

§1 Het ANB is niet verantwoordelijk voor ongevallen die kunnen gebeuren ten gevolge van de 

jacht. De jagers zijn verantwoordelijk voor schade aan derden veroorzaakt door de uitoefening 

van hun jachtactiviteit. 

 

§2 De hoofdjachtrechthouder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het wild in 

zoverre het afkomstig is uit de gebieden waarin hij het jachtrecht heeft en voor de soorten 

waarop hij het jachtrecht heeft mogen uitoefenen..  

 

 

Hoofdstuk III   BetalingsvoorwaardenHoofdstuk III   BetalingsvoorwaardenHoofdstuk III   BetalingsvoorwaardenHoofdstuk III   Betalingsvoorwaarden    
 

Artikel 8 Artikel 8 Artikel 8 Artikel 8 DDDDe aanbestedingsprijse aanbestedingsprijse aanbestedingsprijse aanbestedingsprijs    

 

§1 De aanbestedingsprijs incl 21%BTW wordt betaald aan Natuurinvest,  te storten op rekening   

 BE 03 3751 1174 4584 (BIC: BBRUBEBB) met vermelding:  jacht Elsakker -  overeenkomst 

RTK/2017/001 – naam pachter. 

Voor de periode  tot 31 december 2018 zal een eerste jaarlijkse pachtprijs moeten betaald 

worden, verhoogd met 10% kosten en met 21%BTW.  

De betalingen dienen te worden voldaan vóór 31 oktober 2017 en voor de volgende jaren 

telkens vóór 15 december voorafgaand aan het jaar waarop de betaling betrekking heeft.  

 

Onderverhuring is niet toegestaan.  

 

 

Hoofdstuk IV Hoofdstuk IV Hoofdstuk IV Hoofdstuk IV RapportageRapportageRapportageRapportage    en meldingenen meldingenen meldingenen meldingen    
 

Artikel Artikel Artikel Artikel 9999    SSSSchotregistratie en nazoekenchotregistratie en nazoekenchotregistratie en nazoekenchotregistratie en nazoeken    

 

§1 De hoofdjachtrechthouder dient ervoor te zorgen dat de boswachter een sms ontvangt: 

- Met aankondiging van jacht voor de aanvang: wie zal op welke kansel aanzitten 

- Bij afvuren van elk schot, onmiddellijk na het schot (binnen de 15 minuten) met melding 

op welk dier werd geschoten en of het ter plaatse ligt 

-  Indien niet ter plaatse, wordt van zogauw het dier gevonden wordt, of wanneer 

beslist wordt te laten nazoeken, een melding daarvan gestuurd naar de boswachter.  

- In het laatste geval wordt ook het resultaat van de nazoek gemeld. 

 

§2 Bij elk gemist schot en/of bij ieder vermoedelijk gekwetst dier zal worden nagezocht door 

een gekwalificeerde zweethond, De boswachter kan de inzet van een gekwalificeerde 

zweethond opleggen. De jager – of een medejager- neemt zelf deel aan het nazoekwerk. Een 

geschoten everzwijn wordt onmiddellijk gemeld aan de boswachter. De  aangestelde veearts 



 

wordt verwittigd voor staalname door de dierenarts., Het wild wordt voorzien van labels en 

de nodige documenten worden ingevuld door de jager.  

 

Artikel 1Artikel 1Artikel 1Artikel 10000    Verzamelen gegevensVerzamelen gegevensVerzamelen gegevensVerzamelen gegevens    

 

 

§1 Om de jachtinspanningen en succes te monitoren dienen de jagers het door het INBO 

aangeleverde jachtdagboekje m.b.t. de jachtactiviteiten correct in te vullen en voor 15 oktober 

in te leveren in het regiokantoor, Parklaan 49bus 1 te 2300 Turnhout.  Indien dit niet gebeurt 

kan dit leiden tot uitsluiting van de betreffende jager. 

 

§2 Jaarlijks worden de jachtactiviteiten en de resultaten van het voorbije jaar en de strategie 

van het komende jaar besproken op een overleg waaraan minstens de hoofdjachtrechthouder 

en zijn adjunct en de regiobeheerder en  de betrokken boswachter deelnemen.  

De hoofdjachtrechthouder bezorgt ten laatste 1 week voor dit overleg de resultaten van het 

voorbije jaar en een ontwerp voor de strategie voor het volgende jaar ter voorbereiding aan 

de regiobeheerder. 

    

    

Artikel 1Artikel 1Artikel 1Artikel 11111    NNNNiet nalevingiet nalevingiet nalevingiet naleving    

 

§1 Het niet naleven van de jachtwetgeving,  van één van de bepalingen van deze 

aanbestedingsvoorwaarden, of onveilig/onaanvaardbaar gedrag kan de onmiddellijke 

opzegging van de jachtpacht tot gevolg hebben zonder dat zal worden overgegaan tot 

welkdanige terugbetaling dan ook door ANB of de hoofdjachtrechthouder.  De uitsluiting dient 

te gebeuren door het hoofd van ANB of zijn gemachtigde op basis van een gemotiveerd advies 

opgesteld door de regiobeheerder. 

 

 

Artikel 1Artikel 1Artikel 1Artikel 12222    KKKKwaliteitsborgingwaliteitsborgingwaliteitsborgingwaliteitsborging    

 

§1 De (mede)jachtrechtouders en hun genodigden engageren zich om ten allen tijde uitsluitend 

te jagen met een goed ingeschoten geweer. Indien drukjacht op everzwijn of uitzonderlijk ree 

wordt georganiseerd, dienen de deelnemende jagers een oefening te hebben gedaan in een 

schietcinema met bewegende beelden en daarvan het bewijs, maximaal 6 maanden oud, ten 

laatste bij de inschrijving  voor de drukjacht te bezorgen. 

 

 

 

 

Stefan Borry 

Projectleider Operationeel Terreinbeheer 

 

  



 

 

Bijlage 1 
 

Ondergetekenden verklaren hiermee de voorwaarden voor de aanbesteding van het jachtrecht Ondergetekenden verklaren hiermee de voorwaarden voor de aanbesteding van het jachtrecht Ondergetekenden verklaren hiermee de voorwaarden voor de aanbesteding van het jachtrecht Ondergetekenden verklaren hiermee de voorwaarden voor de aanbesteding van het jachtrecht 

2017 2017 2017 2017 ––––    2020 te kennen en ermee akkoord te gaan.2020 te kennen en ermee akkoord te gaan.2020 te kennen en ermee akkoord te gaan.2020 te kennen en ermee akkoord te gaan.    

    

 

 

Samenstelling jachtgroepSamenstelling jachtgroepSamenstelling jachtgroepSamenstelling jachtgroep    
 

1. Hoofdjachtrechthouder 

 
Naam ................................................................................................................................  

 

Adres ................................................................................................................................  Handtekening 

 

Nummer jachtverlof ...............................................................................................  

 

GSM ...............................................................   tel  ..........................................................  

 

Email ............................................................  ....................................................................  

 

2. Medejachtrechthouder 1 

 

Naam ................................................................................................................................  

 

Adres ................................................................................................................................  Handtekening 

 

Nummer jachtverlof ...............................................................................................  

 

GSM ...............................................................   tel  ..........................................................  

 

Email ............................................................  ....................................................................  

 

3. Medejachtrechthouder  2 

 

Naam ................................................................................................................................  

 

Adres ................................................................................................................................  Handtekening 

 

Nummer jachtverlof ...............................................................................................  

 

GSM ...............................................................   tel  ..........................................................  

 

Email ............................................................  ....................................................................  



 

 

 

 

 

 

4. Medejachtrechthouder 3 

 

 Naam ................................................................................................................................  

 

Adres ................................................................................................................................  Handtekening 

 

Nummer jachtverlof ...............................................................................................  

 

GSM ...............................................................   tel  ..........................................................  

 

Email ............................................................  ....................................................................  

 

5. Medejachtrechthouder 4 

 

 Naam ................................................................................................................................  

 

Adres ................................................................................................................................  Handtekening 

 

Nummer jachtverlof ...............................................................................................  

 

GSM ...............................................................   tel  ..........................................................  

 

Email ............................................................ 
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