
Inschrijvingsnummer. 40447995 K.v.K. te Leiden 
Rabobank no. 3959 01634. Giro no. v/d bank: 62020 

 

                                                                          

  
AANMELDINGSFORMULIER 

   
                                             Ledenadm.: J.P van Dorp,Voorweg 16E 

2391AC  Hazerswoude-dorp 
Mobiel: 06 520 64 520 

e-mail: fauna@wbe-rijnland-zuid.nl 
 

 
 

Ondergetekende geeft zich hierbij op als 
 

 * lid (kosten p/j € 25,- voor leden. Leden zijn jachthouder (art. 3.23 lid 1 onderdeel d van 
de Wet natuurbescherming en/of  toestemmnghouder ex art. Art. 3.20 4de lid 
(buitengezelschapsverklaring). 

 

 * begunstiger (kosten p/j € 10,- voor begunstigers, niet zijnde “lid” maar houders van een 
toestemming beheer en schadebestrijding conform art. 3.15, 3.16, 3.17, en 3.18  van de Wet 
natuurbescherming en jachtaktehouders met een doorschrijving toestemming beheer en 
schadebestrijding van een jachthouder,alles binnen het werkgebied van de   
Wildbeheereenheid Rijnland-Zuid. 
 
 
 
Naam :(Voorletters): …………………..(Achternaam): ………………………………………………………. 
 
 :(roepnaam): ………………………………………………………………………………………………………….. 
  

Adres : …………………………………………………………………………………………………... 
 
Postcode       : ……………. Woonplaats: …………………………………………………………………… 
 
 
 
Geboren op   : ……………………………….           Te: ............................................…….....…............... 
 
Telefoon : Privé: .............................…....  Werk: ......…………................………......…............ 
 
E-mail adres : …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Giro / Bank nr : ................................................   Beroep : .................................................................. 
 
(te gebruiken voor automatische incasso) 

 
 
 
Lid KNJV* :  *  Ja (lidmaatschap nummer KNJV): …………………………………………………………...  
 :  *  Nee   
 

mailto:fauna@wbe-rijnland-zuid.nl


Inschrijvingsnummer. 40447995 K.v.K. te Leiden 
Rabobank no. 3959 01634. Giro no. v/d bank: 62020 

 

Jachtaktenummer : ...................................................................................  
 
Ondergetekende is binnen de WBE; 
 
 *  Jachthouder (art. 3.23 lid 1 onderdeel d) 

 
  Jachtveld oppervlakte: ……………………..           ha  
 
  Ligging v/h jachtveld:  …………………………………………………………………………… 
 
              (naam v.d. polder met een duidelijke omschrijving v/h jachtveld (teken het veld in op een kaartje en stuur dit samen 

met dit formulier op) 
 

 
 *  Toestemminghouder buitengezelschap (art. 3.20  “buitengezelschap”) 

   

………………………………………………………………………          (naam combinatie / jachthouder) 

 
 *  Toestemming in gezelschap van de jachthouder: 
 
  ……………………………………………………………………….         (naam combinatie / jachthouder) 

   
 *   Uitvoerder beheer en schadebestrijding:  
 
            ………………………………………………………………………..        (naam combinatie / jachthouder) 
 
 
Datum  :                                             Handtekening  :  
 
 
……….. -……………. - 20…….     ………………………………………… 
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