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MELDING OVERDRACHT ANLB
1. Gegevens huidige beheerder:
Naam
BRS (=relatienr. RVO)
KvK of
BSN (indien u geen agrarisch KvK heeft)
Adres
PC + Woonplaats
Telefoonnummer

2. Gegevens nieuwe beheerder:
Naam
BRS (=relatienr. RVO)
KvK of
BSN (indien u geen agrarisch KvK heeft)
Adres
PC + Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

3. Datum overdracht Beheer

4. Gegevens overdracht
Wordt de gehele beheerovereenkomst overgedragen:
☐Ja  kopie bijvoegen van bijlage 4 “overeenkomst ANLB en kaartbijlagen” van
beheercontract.
☐Ja  huidige beheerder wil
☐wel lid blijven van NFW
☐niet lid blijven van NFW
☐Nee  kopie bijvoegen van bijlage 4 “overeenkomst ANLB en kaartbijlagen” van
beheercontract met daarop duidelijk aangegeven welke beheereenheden worden
overgedragen.
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De nieuwe beheerder dient de onderliggende gewaspercelen van de overgenomen
beheereenheden op te geven in zijn perceel registratie bij mijnrvo.nl
De huidige beheerder dient de onderliggende gewaspercelen van de beheereenheden die
zijn overgedragen af te melden in zijn perceel registratie bij mijnrvo.nl.
De nieuwe beheerder moet zich ervan op de hoogte stellen welk beheer voor welke periode
is uitgevoerd of nog uitgevoerd moet worden.
Uitbetaling van de beheervergoeding vindt plaats aan degene die op 15 mei grondgebruiker
is. Dit geldt ook voor de vergoedingen voor ruige mest en last minute beheer.

5. Lidmaatschap NFW
Een beheerder welke nog niet eerder beheer heeft aangevraagd middels NFW wordt na
overname van beheer automatisch lid van NFW. Het nieuwe lid wordt verzocht een
machtiging incasso lidmaatschap (€ 35,-) in te vullen en te ondertekenen zodat de contributie
automatisch kan worden geïncasseerd. De nieuwe beheerder dient tevens het beheercontract ANLB met de bijlagen 1 t/m 5 te ondertekenen. Indien het beheer wordt
overgedragen als gevolg van een naamswijziging waarbij een nieuw kvk/brs wordt
ontvangen dan blijven de reeds eerder ondertekende documenten door beheerder van
kracht.

6. Verklaring en ondertekening
Dit formulier is volledig en naar waarheid ingevuld. Door het tekenen van dit formulier is de
nieuwe beheerder verantwoordelijk dat de beheerafspraken, op de afgesproken oppervlakte
op percelen met landbouwkundig gebruik, worden nagekomen en neemt de nieuwe
beheerder de verplichting van het beheercontract over tot het einde van de contractperiode.
Naam huidige beheerder:

Datum:

Handtekening huidige beheerder

Naam nieuwe beheerder:

Datum:

Handtekening nieuwe beheerder

Ondertekend formulier z.s.m., maar uiterlijk binnen 2 weken, opsturen aan de vereniging NFW.
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