Coöperatie De Groene Klaver U.A.

Beheercontract tussen Coöperatie De Groene Klaver U.A. en deelnemer
Partijen,
1.
Coöperatie De Groene Klaver U.A., hierna genoemd het collectief, gevestigd te
Voorschoten;
2.
……………………., zie hierna tabel A en genoemd de deelnemer;
overwegende:
• dat de deelnemer bij de voorintekening heeft aangegeven belangstelling te hebben voor
deelname aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer en/of daarmee samenhangende
waterbeheerpakketten ten behoeve van het algemeen belang;
• dat partijen nu afspraken wensen te maken in het kader van behoud en versterking van een
leefgebied, zoals uitgewerkt in de gebiedsaanvraag en gebaseerd op de doelen in het
provinciale natuurbeheerplan van de provincie Zuid-Holland;
• dat het collectief een subsidiebeschikking heeft ontvangen op basis van de ingediende
gebiedsaanvraag met het doel deze subsidie met inhouding van de transactiekosten door te
geven aan de deelnemers;
• dat de subsidie aangewend zal worden voor de kosten van het totale beheer (extra kosten en
inkomstenderving) inclusief de transactiekosten van het collectief;
• dat de deelnemer agrarische natuur- en/of landschapsbeheerpakketten en/of
waterbeheerdoelen uit zal voeren onder de in dit beheercontract, vermelde voorwaarden;
• dat deze voorwaarden zijn opgenomen in een zestal bijlagen waarvan de inhoud deel
uitmaakt van dit beheercontract;
• Dit contract gaat in op dd…………
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komen het volgende overeen:
A.
deelnemer
Naam bedrijf
Contactpersoon (naam + voorletters)
Geboortedatum
Straatnaam + huisnummer
Woonplaats met postcode
Telefoonnummer vast en mobiel

/

E-mailadres
Tenaamstelling bank/girorekening
IBAN rekeningnummer
KvK nummer en/of BRS nummer
BSN (burgerservice nummer)
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B. De deelnemer neemt deel met de volgende beheereenheden in het kader van
het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB), zoals benoemd in bijlage 6.
C. Partijen verklaren kennis te hebben genomen van onderstaande bijlagen 1 tot
en met 6. Bijlage 1 tot en met 5 zijn te vinden zijn op de website van “De Groene
Klaver”: https://www.degroeneklaver.nl/voor-leden/ . Bijlage 6 is ter
ondertekening aan u voorgelegd.
Bijlage 1: Beheereisen- en aanvullende beheervoorschriften behorende bij het beheerpakket
Bijlage 2: Algemene voorwaarden
Bijlage 3: Geschillenprotocol
Bijlage 4: Schouw- en handhavingsprotocol
Bijlage 5: Herstel- en Sanctieprotocol
Bijlage 6: Kaart en tabel waarop de beheereenheden zijn vastgelegd
D. Met de ondertekening van dit beheercontract is de deelnemer automatisch lid
van het collectief.
E. Contactgegevens namens collectief
Naam
Telefoonnummer
E-mail

W. Kempen- van Veen
06-12214663
coordinator@degroeneklaver.nl

F.
Ondertekening
Dit beheercontract is naar waarheid ingevuld.
Namens de deelnemer:
Plaats:

Datum:

Naam deelnemer:

Namens het collectief De Groene Klaver
Plaats: Voorschoten
Datum:
T.C.M. van Leeuwen, voorzitter
E.C. de Meijer, secretaris
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