Bijlage sierteeltgroep categorie B - sierteelt
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ik verklaar dat ik voor onderstaande teeltgroep(en) of voor één teelt (= alle sierteeltgewassen die tot
hetzelfde geslacht behoren) die behoort tot één van deze teeltgroep(en), in de periode van
16/3/2020 tot en met 30/5/2020 een omzetdaling van 50% had t.o.v. dezelfde periode in 2017, 2018
en 2019 en dat ik deze omzetdaling kan aantonen aan de hand van boekhoudkundige bewijsstukken.

Omzet 2020 in de periode 16/3/2020 – 30/5/2020

Vink aan

Indien gekozen wordt om de omzetdaling te bewijzen voor één teelt binnen een sierteeltgroep,
specifieer de teelt tot op geslachtniveau. U hoeft slechts 1 teelt per sierteeltgroep te vermelden.
Sierteeltgroep

□

potchrysanten in serre

□

azalea in open lucht

□

vaste planten in serre

□

vaste planten in openlucht

□

bol- en knolgewassen in serre

□

bol- en knolgewassen in openlucht

□

boomkwekerij container in serre

□

boomkwekerij container in openlucht

□

boomkwekerij volle grond in openlucht

Beteelde
oppervlakte

Omzet in euro

(are)
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Omzet 2019 in de periode 16/3/2019 – 30/5/2019

Vink aan

Indien gekozen wordt om de omzetdaling te bewijzen voor één teelt binnen een sierteeltgroep,
specifieer de teelt tot op geslachtniveau. U hoeft slechts 1 teelt per sierteeltgroep te vermelden.
Beteelde
oppervlakte

Sierteeltgroep

□

potchrysanten in serre

□

azalea in open lucht

□

vaste planten in serre

□

vaste planten in openlucht

□

bol- en knolgewassen in serre

□

bol- en knolgewassen in openlucht

□

boomkwekerij container in serre

□

boomkwekerij container in openlucht

□

boomkwekerij volle grond in openlucht

Omzet in euro

(are)

Omzet 2018 in de periode 16/3/2018 – 30/5/2018

Vink aan

Indien gekozen wordt om de omzetdaling te bewijzen voor één teelt binnen een sierteeltgroep,
specifieer de teelt tot op geslachtniveau. U hoeft slechts 1 teelt per sierteeltgroep te vermelden.
Sierteeltgroep

□

potchrysanten in serre

□

azalea in open lucht

□

vaste planten in serre

□

vaste planten in openlucht

□

bol- en knolgewassen in serre

□

bol- en knolgewassen in openlucht

□

boomkwekerij container in serre

□

boomkwekerij container in openlucht

□

boomkwekerij volle grond in openlucht

Beteelde
oppervlakte

Omzet in euro

(are)
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Omzet 2017 in de periode 16/3/2017 – 30/5/2017

Vink aan

Indien gekozen wordt om de omzetdaling te bewijzen voor één teelt binnen een sierteeltgroep,
specifieer de teelt tot op geslachtniveau. U hoeft slechts 1 teelt per sierteeltgroep te vermelden.
Beteelde
oppervlakte

Sierteeltgroep

(are)

□

potchrysanten in serre

□

azalea in open lucht

□

vaste planten in serre

□

vaste planten in openlucht

□

bol- en knolgewassen in serre

□

bol- en knolgewassen in openlucht

□

boomkwekerij container in serre

□

boomkwekerij container in openlucht

□

boomkwekerij volle grond in openlucht

datum

dag

Omzet in euro

maand

jaar

handtekening
voor- en achternaam
U kan onze privacyverklaring terugvinden op www.vlaanderen.be/landbouw/privacy
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