Vee&Logistiek Nederland

Contributie 2018

De contributietabel is opgebouwd uit een vaste jaarbijdrage gebaseerd op de grootte van het
bedrijf: aantal werkzame personen* of aantal gekentekende vervoermiddelen**. Leden geven met
betrekking tot beide de gegevens door. Het hoogste aantal is bepalend voor de categorieindeling.
Verzamelcentra en importeurs en exporteurs betalen jaarlijks een extra vaste bijdrage. De bij
export van fokrunderen en embryo’s betrokken leden betalen een extra bijdrage per dier /
runderembryo.
Per lid is de contributie gemaximeerd op € 25.000 per jaar.
Categorie*

Toelichting**

Tarieven lidmaatschap per
jaar

1

Zzp

€ 600

2

2 werkzame personen of
gekentekende vervoermiddelen

€ 840

3

3 t/m 5 werkzame personen of
gekentekende vervoermiddelen

€ 1.050

4

6 t/m 10 werkzame personen of
gekentekende vervoermiddelen

€ 1.575

5

11 t/m 25 werkzame personen
of gekentekende
vervoermiddelen

€ 3.150

6

>25 werkzame personen of
gekentekende vervoermiddelen

€ 4.200

Verzamelcentra

+ € 300

Importeurs/exporteurs van
vee (exclusief fokrunderen)

+ € 300

Quarantainestallen

+ € 0,30 / dier ***

Exporteurs embryo’s

+ € 5 / embryo ***

Exporteurs fokrunderen****

+ € 3 / fok- en gebruiksrund

*

De bedrijfsgrootte is gebaseerd op het aantal fte’s dat werkzaam is binnen het bedrijf.
Hieronder valt ook de ondernemer, administratief medewerker, planner, chauffeur en
medewerker verzamelcentrum.

**

Het aantal vervoermiddelen betreft alleen de trekkende eenheden.

***

Het betreft het in het veeverbeteringsjaar (1 september t/m 31 augustus) aantal gestalde
en geëxporteerde fok- en gebruiksrunderen en geëxporteerde runderembryo’s (met en
zonder stamboekcertificaat).

****

exporteurs van fok- en gebruiksvee betalen niet de extra bijdrage voor importeurs/ exporteurs,
maar wel een extra bijdrage per in het voorafgaande veeverbeteringsjaar (1 september t/m 31
augustus) geëxporteerd fok- en gebruiksrund.(met en zonder stamboekcertificaat).
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Aanmeldformulier voor het lidmaatschap van Vee&Logistiek Nederland
Ja, ik word lid van Vee&Logistiek Nederland!
Bedrijfsgegevens:
Bedrijfsnaam:. ……………………………………………………………………………………………
Straat:. …………………………………………………………………………………………………....
Postcode:………………………………………. Woonplaats:.……………….…………………………
Telefoonnummer vast:…………………………Telefoonnummer mobiel:……………………………
BTW-plichtig:

BTW-nummer:…………………….. ………………..

ja / nee*

KVK-nummer:……………………………………………………………………………………………..
Aantal FTE’s :………………………… (Betreft o.a. ondernemer, administratief medewerker, planner,
chauffeur, medewerker verzamelcentrum)
Aantal gekentekende vervoermiddelen:……….…………… (Betreft het aantal trekkende eenheden)
Bedrijfsactiviteiten:
Geef hieronder aan (omcirkel) welke bedrijfsactiviteiten u onderneemt. Bij ‘ja’, geef dan aan in of voor
welke diersoort etc. Indien er informatie ontbreekt, vul deze dan aan s.v.p.
Verzamelcentrum:

ja / nee

Schapen / geiten / kalveren / runderen / fokvaarzen /
biggen / zeugen / varkens / ………………/………………

Exportstal:

ja / nee

Schapen / geiten / kalveren / runderen / fokvaarzen /
…………… / ……………… / ………………. / ……………

Quarantaine stal:

ja / nee

Schapen / geiten / kalveren / runderen / fokvaarzen /
…………… / ……………… / ………………. / ……………

Veetransport

ja / nee

Schapen / geiten / kalveren / runderen / fokvaarzen /
biggen / zeugen / varkens / ………………/………………

Collecterende
veehandel:

ja / nee

Schapen / geiten / kalveren / runderen / fokvaarzen /
…………… / ……………… / ………………. / ……………

Veehandel:

ja / nee

Schapen / geiten / kalveren / runderen / fokvaarzen /
biggen / zeugen / varkens / ………………/………………

Export:

ja / nee

Schapen / geiten / kalveren / runderen / fokvaarzen /
biggen / zeugen / varkens / ………………/………………

Import:

ja / nee

Schapen / geiten / kalveren / runderen / fokvaarzen /
biggen / zeugen / varkens / ………………/………………

Erkende R&O-plaats:

ja / nee

Voor wie toegankelijk ………………………………………….
Openingstijden……………………………………………….....

In welke landen vinden
uw activiteiten plaats:

Nederland/ ……………. / …………………. / …………....... /
…………… / ……………… / ………………. / ………………
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Overige activiteiten:

……………………………………………………………………………………….

Gegevens contactpersoon 1:
Achternaam:………………………………………Roepnaam:…………………………………………...
Voornamen (voluit):…………………………………………………………………………………………
Functie: ..…………………………………………………………….………………………………………
Geboortedatum:……………………………………………………..………………………………………
Straat:. ……………………………………………………………………………………………………….
Postcode:.……………………………………………Woonplaats:………..………………………………
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer vast: ……………………………..Telefoonnummer mobiel:…………………………
Gegevens contactpersoon 2: (niet verplicht om in te vullen)
Achternaam:………………………………………Roepnaam:…………………………………………...
Voornamen (voluit):…………………………………………………………………………………………
Functie: ..…………………………………………………………….………………………………………
Geboortedatum:……………………………………………………..………………………………………
Straat:. ……………………………………………………………………………………………………….
Postcode:.……………………………………………Woonplaats:………..………………………………
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer vast: ……………………………..Telefoonnummer mobiel:…………………………
Gegevens contactpersoon 3: (niet verplicht om in te vullen)
Achternaam:………………………………………Roepnaam:…………………………………………...
Voornamen (voluit):…………………………………………………………………………………………
Functie: ..…………………………………………………………….………………………………………
Geboortedatum:……………………………………………………..………………………………………
Straat:. ……………………………………………………………………………………………………….
Postcode:.……………………………………………Woonplaats:………..………………………………
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer vast: ……………………………..Telefoonnummer mobiel:…………………………

……………………………………………..(plaats), …………………………………..…..(datum)
Handtekening:
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