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INSCHRIJVINGSFORMULIER PLUIMVEEHOUDER 

Ondergetekende wenst een overeenkomst te sluiten met Belplume; 

De bekomen gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld conform het privacy beleid waarvan de 

meest recente versie steeds te vinden is op de website www.belplume.be . 

! Graag DRUKLETTERS, indien handgeschreven ! 

Bedrijfsnaam    : …………………………………………………………………………………………………………. 

Ondernemingsnr.   : …………………………………………………………………………………………………………. 

Sanitair verantwoordelijke : …………………………………………………………………………………………………………. 

Correspondentieadres   : …………………………………………………………………………………………………………. 

Correspondentie postcode : ……….……………………. Woonplaats: ……………………………………………………. 

Telefoon/GSM    : …………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail     : …………………………………………………………………………………………………………. 

Publicatie bedrijfsnaam (*) : Bedrijfsnaam & woonplaats mag  wel / niet vermeld worden 

     op de publieke lijst van Belplume. 

Lastenboek:    - Braadkippenbedrijf 

- Reproductiebedrijf 

- Legkippenbedrijf 

- Opfok legkippenbedrijf 

Keuze controle-instelling (*) : geen voorkeur / ik heb een voorkeur voor: ……………………………  

 

Inrichtingsnummer  : (8 cijfers) BE…………………………………………………………………………………….. 

Inrichting adres   : …………………………………………………………………………………………………………. 

Inrichting postcode   : ……….……………………. Woonplaats: ……………………………………………………. 

Bedrijfsdierenarts  : …………………………………………………………………………………………………………. 

Aantal hokken   : …………………………………………………………………………………………………………. 

 

http://www.belplume.be/
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HOK 
NUMMER 

BESLAGNUMMER STEMPELCODE 
(indien van 
toepassing) 

MAXIMALE 
CAPACITEIT 

OPPERVLAKTE 
HOK 

DOELDIER 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Mogelijke doeldieren:  
Braadkip, Legkip, Opfok legkip, Ouderdier legkip, Grootouderdier  legkip, Opfok ouderdier legkip, Opfok 
grootouderdier legkip, Ouderdier braadkip, Grootouderdier braadkip, Opfok ouderdier braadkip, Opfok 
grootouderdier braadkip. 
……………………………………………………………..……………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………..……………………………………………………………..……………………………… 

Belangrijk: 

• Op niveau van de pluimvee-inrichting, wordt een geldig Belplume certificaat behaald.  

• Voor elk doeldier gehouden op één inrichting, wordt het certificaat van het corresponderende 
lastenboek behaald. 

• Zonder geldig contract kan een kandidaat deelnemer niet gecertificeerd worden volgens het 
Belplume-kwaliteitssysteem. 

• De deelnemer wordt van eventuele wijzigingen in het Belplume-lastenboek en -reglement 
door Belplume vzw op de hoogte gebracht via het emailadres dat hij/zij via dit 
aansluitingsformulier opgeeft. 

• Ik geef mijn toestemming voor de gegevens-overdracht naar AB Register vzw.  

• De jaarlijkse Belplume deelnemersbijdrage wordt gefactureerd door de inspectie-instelling, 
ongeacht het behalen van een geldig Belplume certificaat. 

• Opzeggen is mogelijk door het afmeldformulier ondertekend te bezorgen aan het Belplume 
secretariaat. 

Ik verklaar hierbij dat alle bovenstaande ingevulde gegevens correct en volledig zijn.  

Ik verklaar mij akkoord met het Belplume lastenboek en reglement, inclusief eventuele wijzigingen 

hierin bij besluit van de Raad van Bestuur van Belplume vzw, 

Voor akkoord, 

……………………     ……………………    …………………………………… 

(Plaats)     (datum)    (naam en handtekening) 

Retouradres:     Belplume vzw 
info@belplume.be  

                                                                       Koning Albert II-laan 35, bus 51, 1030 Brussel 

mailto:info@belplume.be
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