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Beheercontract tussen Stichting Limburg Bloeit Op en deelnemer1 

 
Partijen,  

1. Stichting Limburg Bloeit Op, hierna genoemd de stichting,  

kantoorhoudend en gevestigd te Klimmen.                                    

 

2. Naam deelnemer, zie hierna tabel A en genoemd de deelnemer; 

 

overwegende: 

• dat de deelnemer heeft aangegeven belangstelling te hebben voor deelname aan het 

project Flora- en faunastroken, overeenkomstig 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; 

• dat de ontvangen gelden aangewend zullen worden voor de kosten van het totale 

beheer (extra kosten en inkomstenderving) inclusief de transactiekosten* van de 

stichting; 

• dat de deelnemer akkerrandenbeheer 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.  

 

 

* Transactiekosten hebben betrekking op de totale organisatiekosten van de stichting 

zoals kosten voor contractvorming, administratie, controle, monitoring etc  

 

komen het volgende overeen: 

 

A. deelnemer 

 

Tabel A.  

Naam bedrijf 

 

 

Contactpersoon (naam + voorletters) 

 

 

Straatnaam + huisnummer 

 

 

Woonplaats met postcode 

 

 

IBAN rekeningnummer 

 

 

KvK nummer of BSN nummer  

 

 

B. Project Flora en faunastroken 

De deelnemer neemt deel aan het project Flora- en faunastroken, overeenkomstig 

agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) met de beheereenheden uiteengezet in 

bijlage 1. Deze beheereenheden voldoen aan de beheereisen en beheervoorschriften in 

bijlage 2. 

 

 

 

C. Goedkeuring 
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Dit beheercontract wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van 

formele goedkeuring van het bestuur van de stichting.      

 

D. Partijen verklaren onderstaande bijlagen 1 tot en met 5 te hebben 

ontvangen en/of kennisgenomen hebben van:   

 

Bijlage 1: Beheereenheden tabel en kaart 

Bijlage 2: Beheervoorschriften en aanvullende eisen behorende bij het beheerpakket 

Flora en faunastroken 

Bijlage 2A: Beheerplan behorende bij beheerpakket Flora en faunastroken 

Bijlage 3: Algemene voorwaarden 

Bijlage 4: Privacy Statement 

Bijlage 5: Herstel- en sanctieprotocol 

Te allen tijde zijn de voorwaarden van de meest actuele versie van het beheercontract 

geldend. Deze kunnen worden ingezien op of zijn te downloaden van de website van de 

Stichting Limburg Bloeit Op: www.limburgbloeitop.nl.  

Alleen bijlage 1 ( Beheereenheden tabel en kaart) en 2A (het Beheerplan) met de 

specifieke deelnemers afspraken, staan niet op de website, alle andere hier als bijlage 

genoemde documenten wel. 

 

E. Administratieve bijdrage  

Met de ondertekening van dit beheercontract is de deelnemer verplicht tot de betaling 

van een administratiebijdrage. Pas na betaling van de administratiebijdrage aan de 

Stichting Limburg Bloeit Op heeft de deelnemer recht op een beheervergoeding (zie ook 

bijlage 5 van dit beheercontract). 

 

F.  Ondertekening 

Dit beheercontract is naar waarheid ingevuld.  

 

Namens de deelnemer: 

Plaats: Datum: 

Naam deelnemer: 

 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

Namens de Stichting Limburg Bloeit Op: 

Plaats:  Datum: 

12-1-2021 

Leon Hupperichs Handtekening:  
 

 

 

 

http://www.limburgbloeitop.nl/

