COMMUNE DE JETTE

« MIEL DE JETTE – HONING VAN JETTE »
AANVRAAGFORMULIER
Het formulier naar het volgende adres opsturen:
GEMEENTE JETTE
Het College van Burgemeester en Schepenen
Ter attentie van de Dienst Duurzame Ontwikkeling -Leefmilieu
Wemmelsesteenweg 100, 1090 JETTE
T 02 422 31 03 – 02 422 31 01
cmeeus@jette.irisnet.be
1) GEGEVENS BETREFFENDE DE AANVRAGER (in hoofdletters)
Naam en Voornaam van de imker : …………………………………………………………………………………………………
Nummer FAVV : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoon : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email : .……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) GEGEVENS BETREFFENDE DE BIJENKORF
Ligging van de bijenkorven en hun aantal (indien meerdere korven, de verschillende locaties opgeven)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Schatting van de hoeveelheid honing per jaar en per korf : ………………………………………………………………
Conditioneren van de bokalen :
……………………………………………………………………………………………………………….
3) TOESTEMMING TOT HET VERSPREIDEN VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS OP DE SITE VAN DE
GEMEENTE JETTE

 Naam en voornaam imker E- mail adres
 Nummer FAVV
 Ligging van de bijenkorf

 Telefoon
 Foto’s van de bijenkorf

4) BIJ TE VOEGEN DOCUMENT EN
-

Foto’s van de korven

5) VERBINTENIS VAN DE IMKER
Ik vraag de zegel « Miel de Jette – Honing van Jette » aan voor het jaar ………………………
Door het aanvraagformulier te ondertekenen:
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-

-

Verklaar ik kennis genomen te hebben van het gemeentelijk lastenboek « Miel de
Jette – Honing van Jette » ;
Verbind ik mij ertoe het lastenboek des charges « Miel de Jette – Honing van Jette »
te respecteren ;
Verklaar ik op de eer de gids van goede bijenteeltpraktijken goedgekeurd door de
FAVV te volgen;
Aanvaard ik mijn bijenkorven te laten bezichtigen aan elke persoon in opdracht van
de gemeente Jette in het kader van de te verkrijgen zegel « Miel de Jette – Honing
van Jette » ;
Geef de toestemming aan de gemeente Jette mijn persoonlijke gegevens op de
officiële website (www.jette.be) te plaatsen , overeenkomstig met mijn keuzes
aangeduid in huidig formulier.

Gedaan te Jette, op....................................

Handtekening :

Respect van het privéleven in overeenstemming van de wet van :8 december 1992 relatief aan de bescherming van het privéleven in
verband met de gegevens die u ons doorgeeft door dit formulier in te vullen die nodig zijn voor de opvolging van uw dossier U kan steeds
toegang verkrijgen tot uw gegevens of ze laten aanpassen door de een aanvraag te richten aan de dienst waar u uw formulier gericht hebt..
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