
 

 Contract voor bedrijfsadvies 
AIS_004BIO-150619 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Departement Landbouw en Visserij 
Afdeling Inkomenssteun 
Koning Albert II-laan 35, bus 40, 1030 Brussel 
T 02 552 79 19 – F 02 552 75 11 
bedrijfsadvisering@lv.vlaanderen.be 
www.lv.vlaanderen.be/nl/bio 

In te vullen door de 
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 
 

logo bedrijfsadviesdienst 
 

 Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier kan een erkende adviesdienst (erkend centrum of erkende bedrijfsadviseur) een subsidie aanvragen 
voor het geven van bedrijfsadvies aan biologische landbouwers of land- en tuinbouwscholen met een biologische 
productiemethode. 

Wie vult dit formulier in? 
Dit formulier heeft de functie van een contract. Dat betekent dat de erkende bedrijfsadviseur het formulier samen met 
de biologische landbouwer of land- en tuinbouwschool met een biologische productiemethode invult en een akkoord 
bereikt over de inhoud ervan. 

Waar vindt u meer informatie? 
Meer informatie over bedrijfsadvisering vindt u op www.vlaanderen.be/landbouw/bio. 

Aan wie bezorgt u dit contract? 
Bezorg dit contract aan de afdeling Inkomenssteun van het Departement Landbouw en Visserij. U kunt het mailen naar 
bedrijfsadvisering@lv.vlaanderen.be of opsturen met de post naar het adres bovenaan op dit formulier. 
Elke partij moet ook over een kopie van dit contract beschikken. Dat mag ook een ingescande kopie van het 
ondertekende formulier zijn. 

 

 Gegevens van partij 1: de biologische landbouwer of de land- en tuinbouwschool met een 
biologische productiemethode 

 1 Vul hieronder uw gegevens in als biologische landbouwer of de land- en tuinbouwschool met een biologische 
productiemethode. 

 voor- en achternaam       

 naam bedrijf of school       

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 landbouwernummer     .     .     -     

 ondernemingsnummer      .     .      

 2 Kruis hieronder uw hoedanigheid aan 

  biologische landbouwer 

  land- en tuinbouwschool met een biologische productiemethode 

 3 Vermeld hieronder de datum van het eerste contract met een erkend controleorgaan. 

 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

mailto:bedrijfsadvisering@lv.vlaanderen.be
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 Gegevens van partij 2: de erkende bedrijfsadviseur 

 4 Vul hieronder uw gegevens in als de erkende bedrijfsadviseur 

 voor- en achternaam       

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 website       

 IBAN                         

 BIC        

 5 Kruis hieronder uw hoedanigheid aan 

  zelfstandig bedrijfsadviseur. Ga naar vraag 6. 

  zelfstandig bedrijfsadviseur, verbonden aan een erkend centrum met een contract van onderaanneming.  
Ga naar vraag 5. 

 

 Gegevens van het erkende centrum waarmee een overeenkomst werd gesloten 

 6 Vul hieronder de gegevens in van het erkende bedrijfscentrum. 

 naam       

 juridisch statuut       

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 website       

 IBAN                         

 BIC        

 

 Geplande periode voor het geven van bedrijfsadvies 
 7 In welke periode is het bedrijfsadvies gepland? 

Het verwachte eerste bezoek moet vallen na de ondertekeningsdatum van dit contract. 
 verwachte datum eerste bezoek 

dag 
   

maand 
   

jaar 
      

 verwachte datum laatste bezoek 
dag 

   
maand 

   
jaar 
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 Inhoud van het bedrijfsadvies 
 8 Kruis hieronder ten minste één element aan waarover advies gevraagd en gegeven zal worden. 

  Onkruidbestrijding 

  Gewasbescherming 

  Bemesting 

  verwerven van nieuwe technieken of vaardigheden 

  nieuwe teelten, beschrijving van teelten 

  bedrijfseconomie, kostprijsberekening 

  huidige regelgeving 

  Steunmaatregelen 

  Marktperspectieven 

  Bodemvruchtbaarheid 

 

 Kostprijs en subsidie 
 9 Vul hieronder de kostprijs van het bedrijfsadvies en het vermoedelijke subsidiebedrag in. 

Vermeld de onderstaande gegevens: 
- contractbedrag: Vul de totale kostprijs van het bedrijfsadvies in, exclusief btw 
- btw: Vul het bedrag van de btw in 
- totale kostprijs, inclusief btw: Vul de som in van het contractbedrag en het bedrag van de btw. 
- vermoedelijk subsidiebedrag: De vermoedelijke subsidie bedraagt maximaal 50% van het contractbedrag. Het 

bedrag voor alle subsidies voor bedrijfsadvies samen is per biologische landbouwer of land- en tuinbouwschool met 
een biologische productiemethode maximaal 4000 euro. De afdeling Inkomenssteun zal het vermoedelijke 
subsidiebedrag controleren op basis van al dan niet ontvangen subsidies en de voorwaarden die in de regelgeving 
zijn opgenomen. 

  contractbedrag        euro  

 btw        euro  

 
 
 

 totale kostprijs, inclusief btw        euro  

 vermoedelijk subsidiebedrag        euro  

 

 Ondertekening  
 10 Vul de onderstaande verklaring in. 

Deze verklaring moet worden ondertekend door beide partijen: de biologische landbouwer of de land- en 
tuinbouwschool met een biologische productiemethode (partij1) enerzijds, en de bedrijfsadviseur (partij 2) anderzijds. 

 Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

 datum dag 
   

maand 
   

Jaar 
      

 

handtekening 
van partij 1       

handtekening 
van partij 2       

 
U kan onze privacyverklaring terugvinden op www.vlaanderen.be/landbouw/privacy 

 

http://www.vlaanderen.be/landbouw/privacy

	Ondertekening 

