INSCHRIJVINGSFORMULIER: CSA LIDMAATSCHAP - ZELFOOGST 2020
Ja, ik wil / wij willen / met ons gezin / graag intekenen voor het CSA lidmaatschap op De Grenshoeve, Beerbosstraat

1 te 8510 Bellegem voor seizoen 2020 dat van start gaat (afhankelijk van de weersomstandigheden) rond begin
mei 2020 en dat eindigt in april 2021.
We vragen u / jullie om deze overeenkomst te willen invullen en doornemen samen met de engagementsverklaring
(zie pag. 5, 6 en 7) en de afsprakennota (zie pag. 8, 9 en 10) hier bijgevoegd.



Noteer hieronder uw / jullie gegevens:

voornaam: ……………………………………………………… naam: …………………………………………………………..
gsm: ……………………………………e-mail: …………………………………………………………………………………….
straat + nr. / bus: ……………………………………………………………………………………………………………………
postcode + gemeente: ……………………………………………………………………………………………………………...
Uw persoonsgegevens worden conform de privacywetgeving beschermd, niet doorgegeven en enkel gebruikt om communicatie door te sturen ivm uw lopend CSA lidmaatschap op De Genshoeve.
Iedereen kan op elk moment zijn of haar gegevens opvragen en laten aanpassen. Contacteer hiervoor de.grenshoeve@telenet.be.



Gegevens van De Grenshoeve:

Luc Goemaere & An Van Wijmelbeke
Beerbosstraat 1
8510 Bellegem

facebookpag: De Grenshoeve
instagram: #DE_GRENSHOEVE#
website: www.degrenshoeve.be

e:
gsm Luc:
gsm An:
t:

IBAN BE30 1030 2913 3111



de.grenshoeve@telenet.be
0497 77 70 18
0472 30 60 76
056 45 52 16

onder bio controle door certisys: BE-BIO-01
btw: BE 0524.670.426
De Grenshoeve is lid van het CSA netwerk vzw

Tarief seizoen 2020:

Een volwassen oogstaandeel
Een kind oogstaandeel

bedraagt 320,- € op jaarbasis, inclusief 6% BTW.
bedraagt 10 € x de leeftijd van het kind, inclusief 6% BTW.

We houden rekening met bepaalde situaties: denk daarbij aan lid worden in de loop van het seizoen, kinderen die op
kot zitten, co-ouderschap, betaalafspraken ... Dan werken we een aangepast voorstel uit. Communiceer dit tijdig en
duidelijk naar ons.
Een volwassen oogstaandeel start van zodra het kind geen school meer loopt op 1 april van het oogstseizoen waaraan
wordt deelgenomen. Dat is ook het moment waarop we de leeftijd van de aan te sluiten kinderen tellen.
Inschrijvingen zijn pas definitief na betaling van het voorschot van het inschrijvingsgeld en het overmaken van een
gehandtekend inschrijvingsformulier.
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Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een oogstaandeel koopt bij een CSA bedrijf, wordt lid van een lokale
afdeling van de vzw.
Het contract en de tarieven zijn steeds geldig voor 1 seizoen. Mogelijke aanpassingen worden tijdig (vooraf start
seizoen) gecommuniceerd. Aangezien de kostprijzen voor zaaizaden, plantgoed, brandstoffen en teeltkosten zijn
gestegen sinds 2016, wijzigt de prijszetting voor seizoen 2020 van een volwassen oogstaandeel naar 320 € /pp en
blijft de prijszetting van het kindaandeel op 10 € x leeftijd.
Wijzigingen in familiale omstandigheden, afhaken in de loop van het seizoen zonder enige communicatie, overmacht
op De Grenshoeve door extreme weersomstandigheden (storm- / bliksemschade, wateroverlast, droogte, hitterecords,
vuurhaarden, …), ontbinden deze overeenkomst niet en zijn ook geen redenen tot het niet betalen van het
lidmaatschap alsook geen redenen tot enige terugbetaling van het lidmaatschap. De Grenshoeve vraagt om
wijzigingen voorafgaand duidelijk te willen communiceren.
De Grenshoeve behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren.
De Grenshoeve behoudt zich het recht voor om een overeenkomst stop te zetten in de loop van het seizoen indien
betreffende deelnemer meermaals inbreuk pleegt op de engagementsverklaring en/of de afsprakennota. Voorafgaand
de beslissing tot stopzetting, wordt een gezamenlijk overleg gedaan met de andere deelnemers.



Berekening van het CSA lidmaatschap:

ons gezin bestaat uit deze volwassenen (voornaam – naam)
1. ……………………………………………………………………………………..……1 x 320 € =
2. …………………………………………………………………………………..………1 x 320 € =
3. …………………………………………………………………………………..………1 x 320 € =
4. …………………………………………………………………………………..………1 x 320 € =

……………................€
……………................€
……………................€
……………................€

De Grenshoeve houdt rekening met volgende:
- een kotstudent vanaf 1 april van het deelnemend oogstseizoen is 160 €
- regeling co-ouderschap is (leeftijd kind x 10 €) / 2

en uit deze kinderen (voornaam – naam – leeftijd ; te tellen vanaf 1 april van het deelnemend oogstseizoen)
1. ………………………………………………………………………………. leeftijd …… j x 10 € = ……………................€
2. ………………………………………………………………………………. leeftijd …… j x 10 € = ……………................€
3. ………………………………………………………………………………. leeftijd …… j x 10 € = ……………................€
4. ………………………………………………………………………………. leeftijd …… j x 10 € = ……………................€
TOTAAL (incl. 6% BTW) = …..…….…................€



Inschrijving:

Betaling dient te gebeuren per overschrijving op rekening IBAN BE30 1030 2913 3111,
t.a.v. Luc Goemaere De Grenshoeve met volgende vermelding:
NAAM GEZIN - ZELFPLUK 2020 - aantal volwassenen (V) - aantal kinderen (K) met hun leeftijd (te tellen vanaf 1 april van het deelnemend oogstseizoen)
(bijvoorbeeld: Marc Janssens - zelfpluk 2020 - 2V - 2K8-5)
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Werkwijze / betaalafspraken:

Kruis aan wat van toepassing is:
o Ik betaal het totaalbedrag in één keer, dat maakt het praktischer voor beide partijen.

~
o Ik betaal een voorschot van 160 €/per volwassen aandeel + de helft van het totaalbedrag van de kindaandelen. Het
resterende saldo wordt overgemaakt tegen begin juli 2020, met hetzelfde rekeningsnr. aub. Tip: een automatische
betaalopdracht instellen voor het saldo is een praktische oplossing.
Noteer hieronder de berekening:
voorschot bij inschrijving:

saldo begin juli 2020:

∑ voorschot volwassen aandelen:
∑ voorschot kindaandelen:

………………….€
………………….€

∑ saldo volwassen aandelen:
∑ saldo kindaandelen:

………………….€
………………….€

totaal ∑ voorschot:

………………….€

totaal ∑ saldo:

………………….€

betaling voorschot dd. ….. / …… / 2020

automatische betaalopdracht saldo dd. ….. / …… / 2020

~
o Ik betaal volgens een afbetaalplan met een bestendige opdracht, maandelijks, met een maximum duurtijd van 7
maanden, te starten vanaf april 2020 tot en met oktober 2020. Noteer hieronder de berekening:
maandelijks bedrag van het afbetaalplan:
totaalbedrag / 7 maanden = …………………. €

duurtijd:
start betaling dd. ….. / …… / 2020

einde betaling dd. ….. / …… / 2020

~


Praktisch:

Gelieve ons daarna het inschrijvingsformulier ingevuld en gehandtekend over te maken per mail ; het papieren
exemplaar kunt u / kunnen jullie zelf behouden als bewijs.
In het boekhoudprogramma van De Grenshoeve wordt per gezin een electronische factuur opgesteld in de loop van
het boekjaar 2020. Indien de betaling reeds in orde is, wordt betreffende factuur niet meer expliciet verstuurd. Kruis
aan indien u toch een electronische factuur wenst te ontvangen:
o Wenst een electronische factuur te ontvangen.
Noteer hieronder de facturatiegegevens indien anders dan uw gegevens op pag. 1:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vermeld hieronder het BTW nummer indien van toepassing:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Noteer hieronder aanvullende info / zaken waarmee we rekening dienen te houden:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Publiciteit op De Grenshoeve:

Website, facebook en instagram worden geregeld aangevuld met beeldmateriaal van het gebeuren op De Grenshoeve.
Gelieve in het kader van de privacywetgeving uw wensen aan te kruisen aub:
o Ik geef / wij geven toestemming om foto’s te mogen nemen op vooraf mondelinge vraag en te mogen publiceren
zowel intern (tussen de CSA leden) als extern (website, facebook / instagram).
o Ik geef / wij geven geen toestemming om foto’s te mogen nemen op vooraf mondelinge vraag en te mogen
publiceren zowel intern (tussen de CSA leden) als extern (website, facebook / instagram).



Handtekening:

Overeenkomst seizoen 2020 (pag. 1 t.e.m 4) met bijhorende engagementsverklaring (pag. 5, 6 en 7) en
afsprakennota (pag. 8, 9 en 10) werden gelezen, ingevuld en goedgekeurd.
Gelieve voor akkoord te ondertekenen met vermelding van naam en datum.
De deelnemer:
Voor akkoord,

…………………………………………….
dd. ….. / ….. / 2020

De Grenshoeve:
Voor akkoord,

Luc Goemaere en An Van Wijmelbeke
dd. 06 / 02 / 2020
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