Emma, hoe vond jij een
oplossing om jouw vijver
en bos te onderhouden?
Dat kost toch veel geld?
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Nee hoor, Jan, maar
ik ben dan ook goed
op de hoogte van mijn
mogelijkheden omdat
ik lid ben van Landelijk
Vlaanderen.
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Landelijk Vlaanderen
Thuis op het platteland

Voor meer info, neem gerust contact met ons en schrijf je
online in op onze gratis digitale nieuwsbrief.

Ben je eigenaar of beheerder van landbouwgrond,
bos of natuur, groot of klein?
Maak dan zeker met ons kennis!

Contactgegevens
Postadres: Trierstraat 67, 1040 Brussel
Bezoekadres: Wetstraat 81a, 1040 Brussel
Tel. +32 2 217 27 40
E-mail: info@landelijk.vlaanderen
Website: www.landelijk.vlaanderen
landelijkvlaanderen
LandelijkVla
Landelijk Vlaanderen
Landelijk Vlaanderen vzw

Landelijk Vlaanderen vzw is de vereniging voor
land-, bos- en natuureigenaars in Vlaanderen

ontwerp & illustratie: bogert.be

Natuurdecreet, criteria geïntegreerd
natuurbeheer, veldwetboek, codex
ruimtelijke ordening, burgerlijk
wetboek, pachtwetgeving, jachtdecreet,
stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke
uitvoeringsplannen, natuurinrichtingsprojecten,
landinrichtingsprojecten,
ruilverkavelingen, onteigeningen, voeten buurtwegen, erfgoeddecreet, besluit
cultuurgoederen, erfenisbelasting,
schenkbelasting, grondtaks, pachtprijzen,
beheerovereenkomsten, natuurbeheerplannen,
stroomgebiedbeheerplannen, soortenbesluit,
boscompensatie…
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Kleine of grote oppervlakte?
Jouw lidmaatschap op maat!
Welk lidmaatschap past bij mij?

-- Zie jij ook door de bomen het bos niet meer?
-- Weet je niet zeker hoe jouw gronden te beheren?
-- Raak je niet meer wijs uit de huidige regelgeving?
-- Wil je op de hoogte blijven van wat reilt en zeilt?
-- Lijkt het jou wat om te leren uit ervaringen van andere
eigenaars?

Meer nog:
-- Wil je gecontacteerd worden wanneer een nieuw project in jouw
omgeving van belang is voor jouw eigendom?
-- Heb je advies nodig in een dossier?
-- Heb je onze ondersteuning nodig bij een probleem of geschil?
-- Wil je beroep doen op ons netwerk om een knelpunt aan te
kaarten?

Met onze hulp en begeleiding vind je
zeker een oplossing!
Landelijk Vlaanderen lobbyt op Vlaams niveau voor een
betere omkadering van de private eigenaar en beheerder.
We streven daarbij naar een multifunctionele aanpak
met een leefbare economische return voor de eigenaar.

Zilver

Platinum

Voor € 60,- en een oppervlaktebijdrage van 2,- €/ha
kun je rekenen op:
• Begeleiding, advies en ondersteuning bij al jouw vragen betreffende
jouw eigendom;
• Je ontvangt 4x per jaar het tijdschrift ‘De Landeigenaar in
Vlaanderen’, boordevol info, tips en tricks;
• Je ontvangt maandelijks onze digitale nieuwsbrief met actuele
thema’s;
• Wij informeren jou wanneer een nieuw project of beleidsplan in jouw
omgeving van belang is voor jouw eigendom;
• Je krijgt toegang tot ons uitgebreid netwerk aan experten;
• Je kunt tegen een voordelig tarief inschrijven op de verzekeringen
voor brand en burgerlijke aansprakelijkheid;
• Je neemt gratis of aan voordeeltarief deel aan events;
…

Heb je doorheen het jaar regelmatig nood aan adviezen over
verschillende aspecten van jouw landbeheer, dan is het platinum
lidmaatschap misschien wel iets voor jou! Contacteer ons over de
voorwaarden. We lichten ze graag toe.
Supplement: Familie
Ben je gezinshoofd of eigenaar in onverdeeldheid, dan kunnen
jouw kinderen of mede-eigenaars via jou volwaardig lid worden aan
dezelfde voordelen als jezelf, en dit voor de meerprijs van € 35,- per
persoon.
Supplement: KBBM-lid
Voor € 30,- extra ben je ook volwaardig lid van zustervereniging
Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij en ontvang je ook het
magazine Sylva Belgica en uitnodigingen voor de KBBM-events.

Goud
Voor € 450,- (excl. btw) en een oppervlaktebijdrage van 2,- €/ha
• Komen wij bovendien bij jou ter plaatse;
• Krijg je jouw persoonlijke expert toegewezen;
• Helpen wij je bij jouw argumentatie of visievorming;
…

Word meteen lid door je lidgeld te storten op:
IBAN BE37 3350 4426 9028 - BIC: BBRUBEBB
Mededeling: nieuw lid + naam + adres

