Antwoordformulier 2022*
Vrijwillige bloem-vogelrijke akkerrand/overhoek.
Terugmailen naar;
cep.smeets@outlook.com
Overeenkomst vrijwillige bloemrijke akkerrand of overhoek 2022
Peel en Maas, Weert, Maasgouw, Leudal, Beesel, Nederweert en Venlo.
Naam deelnemer; ………………………………………………………
Adres; ………………………………………………………………….
Postcode +woonplaats; …………………………………………………
Telefoon; ……………………………………………………………….
Mailadres; ………………………………………………….
Lid PCPM

Ja/ Nee (doorstrepen wat niet van toepassing is)

v De vrijwillige overhoek/ akkerrand bevindt zich;
Gemeente; …………………………………………………………….
Locatie (straat); ………………………………………………………….
Sectie + nummer; …………………………………………………
Totale oppervlakte in te zaaien; ………………m²

v Ondertekening;
Datum; ………………

Handtekening; ……………………………………

* Indien dit antwoordformulier niet op 5 april 2022 in ons bezit is, heeft u geen recht
meer op deelname. U ontvangt per mail een bevestiging. Het zaad word rond eind april
thuis bezorgd.

Antwoordformulier 2022*
Vrijwillige bloem-vogelrijke akkerrand/samen voor de
patrijs.
Terugmailen naar;
cep.smeets@outlook.com
DIT IS ALLEEN VOOR AKKERRAND "Samen voor de Patrijs"
Overeenkomst vrijwillige bloem- en akkerrand "Samen voor de Patrijs".
(Peel en Maas, Weert, Leudal, Maasgouw, Beesel, Nederweert en Venlo )
Naam deelnemer*; ………………………………………………………
Adres*; ………………………………………………………………….
Postcode +woonplaats*; …………………………………………………
Telefoon*; ……………………………………………………………….
Mailadres*: …………………………………………………………….
Rekening Nummer (IBAN)*; …………………………………………….
Lid Plattelandscoöperatie*

Ja/ Nee (doorstrepen wat niet van toepassing is)

v Het perceel bevindt zich;
Gemeente*; ……………………………………………………………….
Locatie (straat)*; ………………………………………………………….
Sectie + nummer*; …………………………………………………………
Totale oppervlakte in te zaaien; ……………………m²
O

Rand is geen onderdeel van SNL-regeling of GLB-verplichting

v Ondertekening;
Datum; ……………………Handtekening; …………………
* Indien dit antwoordformulier niet op 5 april 2022 in ons bezit is, heeft u geen recht
meer op deelname. U ontvangt per mail bevestiging van deelname. Het zaad word rond
eind april thuis bezorgd.

Antwoordformulier 2022*
Vrijwillige inzaai bloemenveldjes.
Terugmailen naar;
cep.smeets@outlook.com
Overeenkomst vrijwillige inzaai bloemenveldje 2022
Peel en Maas, Weert, Maasgouw, Leudal, Nederweert,Beesel en Venlo.
Naam deelnemer; ………………………………………………………
Adres; ………………………………………………………………….
Postcode +woonplaats; …………………………………………………
Telefoon; ……………………………………………………………….
Mailadres; ………………………………………………….
Lid PCPM

Ja/ Nee (doorstrepen wat niet van toepassing is)

v Het vrijwillig ingezaaide bloemenveldje bevindt zichin;
Gemeente; …………………………………………………………….
Locatie (straat); ………………………………………………………….
Totale oppervlakte in te zaaien ; ………………m²

v Ondertekening;
Datum; ………………

Handtekening; ……………………………………

* Indien dit antwoordformulier niet op 5 april 2022 in ons bezit is, heeft u geen recht
meer op deelname. U ontvangt per mail bevestiging. Het zaad word rond eind april thuis
bezorgd.

