Melding (gedeeltelijke) overdracht of
beëindiging contract(en) Agrarisch
Natuur- en Landschapsbeheer, ANLb
S.v.p. invullen in blokletters
Gegevens huidige deelnemer (vervreemder):
Bedrijfsnaam (indien van toepassing
en zoals bekend bij KVK)
Naam deelnemer
Adres
Postcode & woonplaats
Telefoonnummer
KVK-nummer:

of BSN:

IBAN
Tenaamstelling rekeninghouder
E-mail
Gegevens nieuwe deelnemer (verwerver):
Bedrijfsnaam (indien van toepassing
en zoals bekend bij KVK)
Naam deelnemer

M/V

Adres
Postcode & woonplaats
Vast telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
KVK-nummer:

of BSN:

IBAN
Tenaamstelling rekeninghouder
E-mail

Soort melding
Geldt de melding voor de gehele aanvraag of een gedeelte hiervan? (kruis aan indien van toepassing)
☐
De hele aanvraag (topografische kaart toevoegen is niet nodig)
☐
Een gedeelte van de aanvraag (teken de beheereenheden in op een topografische kaart en
vermeld de beheereenheid nummers en pakketcodes zoals vermeld op ANLb
beheercontract)

Welke wijziging wilt u doorgeven
U kunt met dit formulier slechts een soort overdracht per nieuwe deelnemer
doorgeven. Heeft u meerdere nieuwe deelnemers en/of meerdere soorten
wijzigingen? Gebruik hiervoor dan aparte meldingsformulieren. (kruis aan
indien van toepassing)
☐
Overdracht subsidie huidige deelnemer / nieuwe deelnemer
☐
Beëindiging subsidie in verband met verkoop aan TBO
☐
Overname subsidie door erven
☐
Beëindiging subsidie door overlijden deelnemer
☐
Beëindiging subsidie op ecologische grond
☐
Overig, reden;……………………………………………………………….
Datum overdracht beheervergoeding huidige beheerder/nieuwe beheerder
_ _ - _ _ -_ _ _ _

De beheervergoeding ANLb wordt uitgekeerd aan diegene die op 30 september bij Natuurrijk
Limburg geregistreerd staat als beheerder. Indien een overdracht plaatsvindt voor 30 september, dan
gaat de vergoeding naar de ‘verwerver’. Vindt de overdracht plaats na 30 september, dan wordt de
beheervergoeding uitgekeerd aan de ‘vervreemder’.
Verklaring en ondertekening
De deelnemer verklaart dat de grondgebruiker de betalingen voor agrarisch natuurbeheer ontvangt
voor de periode dat hij de grond in gebruik heeft. De subsidieontvanger is eindverantwoordelijk voor
het voldoen aan de voorwaarden van de subsidieregeling.
De nieuwe deelnemer (verwerver) neemt de rechten en verplichtingen uit bovengenoemde aanvraag
over.
Naam huidige deelnemer
Datum
Handtekening huidige deelnemer

.. - .. - ….

Naam nieuwe deelnemer
Datum
Handtekening nieuwe deelnemer

.. - .. - ….

Dit formulier opsturen, met indien van toepassing de topografische kaart:
Bij voorkeur via de email: info@natuurrijklimburg.nl
Of per post:
Natuurrijk Limburg
Postbus 960
6040 AZ Roermond

