
 

Invoer door Glastuinbouw Nederland: contact netwerkcoördinator ja / nee 

 

Inschrijfformulier Bedrijfslidmaatschap 2023 
 
BEDRIJFSGEGEVENS 

Bedrijfsnaam  

Postadres 

Postcode en woonplaats 

 

 

Bezoekadres 

Postcode en woonplaats 

 

 

Telefoon  

Website  

KvK en BTW nummer KVK: BTW: 

 
CONTACTPERSOONGEGEVENS 

 

 

 

Voornaam 

1E CONTACTPERSOON 

(websitebeheerder) 

2E CONTACTPERSOON 

man / vrouw man / vrouw 

  

Tussenvoegsel   

Achternaam    

Geboortedatum   

Telefoon   

Mobiel   

E-mail   

 
OVERIGE GEGEVENS 

Heeft u nevenvestigingen? nee / ja*, aantal:                     *vul formulier nevenvestigingen in 

Areaal glas hoofdvestiging:                                     m2 

nevenvestigingen (totaal):                     m2  

TOTAAL:                                              m2 

Lid gewascoöperatie? ja / nee / nee, maar wel interesse 

Lid telersvereniging nee / ja, namelijk: 

WKK nee / ja, vermogen:  

Hoofdteelt snijbloemen / potplanten / glasgroente / zachtfruit 

Gewas(sen)  

Welke LTO  LTO Noord / LLTB / ZLTO 

Regio (en sub-regio)   

Afdeling  

Extra gewasinformatie 

(€192,00) voor gewassen: 

 

 

 
OPMERKINGEN 
 
 
 



 

   

FACTUUR 
Facturen ontvangt u digi-
taal. Waar moeten deze 
naar worden gestuurd? 

contactpersoon: 

e-mail adres: 

inkoop-/ordernummer: 

 

ONDERTEKENING 
Mijn bedrijf wordt lid van Glastuinbouw Nederland. Het lidmaatschap gaat in na ontvangst 
van dit formulier en loopt door tot schriftelijke wederopzegging. Uw lidmaatschap wordt 
schriftelijk bevestigd binnen 14 dagen. Ondergetekende machtigt Ondernemersorganisatie 
Glastuinbouw Nederland tot schriftelijke wederopzegging de door hem/haar direct of indi-
rect aan Glastuinbouw Nederland verstrekte gegevens te gebruiken voor interne doelein-
den, zoals het versturen van e-mail nieuwsbrieven, statistische doeleinden en indeling in 
doelgroepen ten behoeve van gerichte belangenbehartiging. De gegevens noch bewerkin-
gen daarvan worden niet aan derden ter beschikking gesteld. 
 

Datum  

Handtekening  

 

 
Graag zien wij uw inschrijfformulier tegemoet via Glastuinbouw Nederland, Postbus 447, 
2700 AK Zoetermeer of ledenadministratie@glastuinbouwnederland.nl. 
 

MACHTIGING OPVRAGEN GEGEVENS LANDBOUWTELLING (BRS NUMMER) 
Machtigt tot inzage in de verstrekte gegevens aan de Landbouwtelling. Glastuinbouw Ne-
derland controleert het door u opgegeven areaal, omdat op basis hiervan de contributie 
wordt berekend. De gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. 
 

BRS-nummer  

Datum  

Handtekening  

 

 

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO 
Bedrijfsnaam  

Contactpersoon  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Rekeningnummer (IBAN) NL 

 
Machtigt tot schriftelijke wederopzegging Glastuinbouw Nederland en zijn rechtsopvolgers 
om de jaarlijks verschuldigde contributie van het hierboven vermeldde bankrekeningnum-
mer te incasseren. De incasso vindt binnen twee weken na verzending van de factuur 
plaats. Wanneer u het niet eens bent met de incasso, dan kunt u het geïncasseerde bedrag 
binnen 90 dagen via uw bank retourboeken. 
 

Datum  

Handtekening  

 



 

   

Toelichting 
 
De jaarlijkse contributie (exclusief btw) bestaat uit: 
1. Contributie op basis van het areaal glas 
2. Afdelingscontributie 
3. Gewasinformatie 
 

1. AREAAL 
Uw contributie wordt gebaseerd op de hectareoppervlakte van uw bedrijf. U betaalt een 
basiscontributie en vanaf 1 ha een hectareheffing. U betaalt hoofdzakelijk voor sectorale 
belangenbehartiging glastuinbouw. Hiernaast is een klein deel voor regionale, intersecto-
rale en internationale belangenbehartiging en nieuwsvoorziening. 
 
Contributiestaffel 2023 

trede van tot eenheid basis 
contributie 

ha-heffing 

1 -       0,3000  ha  €   1.065,00  - 

2 0,3000        0,5000  ha  €   1.334,00  - 

3 0,5000        1,0000  ha  €   1.633,00  - 

4 1,0000        1,5000  ha  €   1.836,00   €      721,00  

5 1,5000        2,0000  ha  €   1.836,00  €      714,00  

6 2,0000        3,0000  ha  €   1.836,00  €      708,00  

7 3,0000        5,0000  ha  €   1.836,00  €      702,00  

8 5,0000      10,0000  ha  €   1.836,00  €      583,00  

9 10,0000      15,0000  ha  €   1.836,00  €      462,00  

10 15,0000      20,0000  ha  €   1.836,00  €      436,00  

11 20,0000      25,0000  ha  €   1.836,00  €      407,00  

12 25,0000      30,0000  ha  €   1.836,00  €      378,00  

13 30,0000      40,0000  ha  €   1.836,00  €      350,00  

14 40,0000      50,0000  ha  €   1.836,00  €      321,00  

15 50,0000      75,0000  ha  €   1.836,00  €      265,00  

16 75,0000     100,0000  ha  €   1.836,00  €      206,00  

17 100,0000     150,0000  ha  €   1.836,00  €      150,00  

18 150,0000  - ha  €   1.836,00  €      150,00  

 

2. AFDELINGSCONTRIBUTIE 
De afdelingscontributie heeft betrekking op lokale gemeentelijke belangenbehartiging die 
binnen de betreffende afdeling wordt bepaald. 
 

3. GEWASINFORMATIE 
De vaktechnische belangenbehartiging wordt uitgevoerd door de netwerkcoördinatoren sa-
men met de telers uit de landelijke commissies. U ontvangt gewasinformatie over de glas-
groente-, snijbloemen- of potplantenproducten die u teelt. Voor extra gewasinformatie 
wordt €192,00 per gewas in rekening gebracht. 
 

  



 

   

NEVENVESTIGING 
Nevenvestigingen kunnen aansluiten bij de lokale afdelingen afhankelijk waar de nevenves-
tiging is gevestigd. Hiermee wordt meegelift in de lokale gemeentelijke belangenbeharti-
ging. Ook kan de nevenvestiging ervoor kiezen of ze de papieren nieuwsvoorziening willen 
ontvangen. 
 

DUBBEL LIDMAATSCHAP 
Afhankelijk van in welk gebied uw bedrijf is gevestigd, bent u tevens lid van een regionale 
LTO-organisatie en hierdoor ook landelijk aangesloten. 
 

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP 
Mocht u besluiten om uw lidmaatschap van Glastuinbouw Nederland te beëindigen, dan 
verzoeken wij u om dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Wilt u de reden van uw op-
zegging daar ook bij vermelden? Opzeggen kan met ingang van het volgende kalenderjaar. 
U kunt deze tot uiterlijk 1 augustus van het lopende jaar sturen naar Glastuinbouw Neder-
land, Postbus 447, 2700 AK Zoetermeer o.v.v. opzegging lidmaatschap. 
 
Alle prijzen zijn exclusief btw. 


