Beheer van de Koninklijke Schenking
Regie Tervuren
_______________

Kapucijnenbos Tervuren

OPENBARE HOUTVERKOOP 2018

op dinsdag 19 juni 2018, volgend op de verkoop van ANB Regio
Groenendaal in “De Bosuil”, Overijse

OPENBARE HOUTVERKOOP 2018

Koninklijke Schenking
Regie Tervuren
Onder voorzitterschap van het Agentschap voor Natuur en Bos zal in samenwerking met
Finshop Brussels van de FOD Financiën, worden overgegaan tot de volgende houtverkoop:

1 lot zaaghout in het Kapucienenbos
Datum en uur: dinsdag 19 juni 2018 om 9h30
Plaats:

GC De Bosuil, Witherendreef 2 te 3090 JEZUS-EIK
(OVERIJSE)

De bieders moeten in het bezit zijn van:
 Hun identiteitskaart
 Hun erkenningskaart
 Formulier van borgstelling, volledig ingevuld en ondertekend door koper en borg,
overeenkomstig de verkoopsvoorwaarden (Formulier in bijlage)
 Formulier van belofte tot betalingswaarborg van een erkende financiële instelling of
verzekeringsmaatschappij overeenkomstig de verkoopsvoorwaarden (Formulier in bijlage)
Contactgegevens
Koninklijke Schenking – Regie Tervuren
Eikestraat 102/104
3080 Tervuren
Regisseur
Aangestelden

Patrick Huvenne
Wilfried Emmerechts
wilfried.emmerechts@gmail.com
0475/91 47 00
Kevin Knevels
Kevin.knevels21@gmail.com
0496/728043

Finshop Brussels
Tweedekkerstraat 126
1130 Brussel
rekeningnummer BE81 6792 0031 7124
Bezoek van de loten na afspraak met de aangestelde

Verkoopsvoorwaarden
Op deze verkoop zijn van toepassing:







het Bosdecreet van 13 juni 1990; meer bepaald de artikelen 54 tot 79 en 107 bis;
het besluit van de Vlaamse regering van 7 juni 2002 houdende de werkwijze en de
voorwaarden in zake de openbare verkopen van hout en andere bosproducten van openbare
bossen;
het besluit van de Vlaamse regering van 7 juni 2002 (BS 30 juli 2002) betreffende de vorm
van de kapvergunning voor houtkavels in openbare bossen en de wijze waarop die wordt
afgeleverd;
het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2002 (BS 18 december 2002) houdende
de erkenning van kopers en exploitanten van hout overeenkomstig artikel 79 van het
Bosdecreet van 13 juni 1990;
de hierna vermelde bijzondere verkoopvoorwaarden;
de bij de loten vermelde bijzondere voorwaarden, enkel geldig voor het betreffende lot.

Bijzondere Verkoopsvoorwaarden
1. ALGEMEEN
Artikel 1. In uitvoering van art. 6§1 van het BVR houtverkoop geschiedt de openbare van het lot
naaldhout in de voormiddag, per afbod
Artikel 2. Loten die op de verkoop van 19/06/2018 niet worden toegewezen, zullen zonder verdere
bekendmaking onder dezelfde voorwaarden per inschrijving worden herverkocht op donderdag
5/7/2018 om 10:00 op het VAC – Dirk Boutsgebouw - Diestsepoort 6 bus 75 te 3000 Leuven,
vergaderzaal Ver03. De inschrijvingen moeten aangetekend, onder dubbele omslag, de binnenste
met het opschrift "Inschrijving houtverkoop KS in OVERIJSE op 5/7/2018”, gezonden worden aan ir.
Patrick Huvenne, regisseur, waarbij ze ten laatste op do 4/7/2018 moeten aankomen; ofwel worden
de inschrijvingen onder gesloten omslag afgegeven aan de voorzitter op de openbare verkoop vóór
de aanvang van de houtverkoop.
Artikel 3. In aanvulling op art. 4 van het BVR houtverkoop zijn de opgegeven volumes slechts
aanduidingen die de verkoper niet binden. De kopers moeten zelf oordelen over de kwaliteit van de
bomen, hun eventuele gebreken (o.a. de aanwezigheid van schroot) en de moeilijkheidsgraad van
velling en ruiming.
Artikel 4. Overeenkomstig art. 6 §3 van het BVR houtverkoop is het samenvoegen van loten niet
toegestaan.
Artikel 5 A. Voor de loten toegewezen aan BTW-plichtigen wordt de op geboden som,
vermeerderd met 3% kosten, 2% forfaitaire compensatie aangerekend als terugbetaling
voor de voorbelasting betaald door de Koninklijke Schenking als bosbouwer. De BTWplichtigen zijn als schuldenaar van de BTW tevens verplicht in hun periodieke aangifte
4% op de prijs verhoogd met de lasten aan te geven.
B. Voor de loten verkocht aan niet-BTW-plichtigen worden enkel 3% kosten gerekend.
Artikel 6. In aanvulling op art. 14§1 van het BVR houtverkoop wordt niet in speciën ontvangen.

Artikel 7. In uitvoering van art. 9§2 van het BVR houtverkoop en art. 57 tweede alinea van het
Bosdecreet, verliest de koper wiens belofte tot betalingswaarborg niet voldoende is om de bieding,
de kosten en de BTW te dekken het recht op alle loten die hem op onderhavige houtverkoop reeds
(voorlopig) werden toegewezen.
Artikel 8. Niet erkende kopers kunnen maximaal 50 m³ hout aankopen. De koper kan evenwel op
meerdere loten inschrijven, die samen meer dan 50 m³ bevatten. De loten worden toegewezen in
volgorde van de vermelding in de cataloog. Van zodra de koper bij toewijzing de grens van 50 m³
heeft bereikt of wanneer een extra lot deze grens zou overschrijden, worden zijn mondelinge of
geschreven biedingen voor deze loten ongeldig.
Artikel 9. Indien de koper kruinhout, gelegen in loten waarvoor een erkenning vereist is,
doorverkoopt aan particuliere kruinhoutverwerkers, dienen zij zich aan de volgende regels te
houden:
- De kruinhoutverwerker moet tijdens de werkzaamheden steeds in het bezit zijn van het bewijs van
betaling, rechtstreeks aan de koper van het lot. Dit bewijs dient te vermelden: het lot waarin de
kruin(en) zijn gelegen, het gekochte kruinhoutvolume (stère) en de exploitatietermijn.
- De koper dient de gegevens van kruinhoutverwerkers die kruinen van hem kochten door te geven
aan de regie. De kruinhoutverwerker mag pas starten met de werkzaamheden nadat deze lijst werd
doorgegeven aan de regie. Deze lijst bevat naast de naam en gsm-nummer (of e-mailadres) van de
kruinhoutverwerker, het lotnummer en het volume van het te verwerken kruinhout.

2. VEILIGHEID en MILIEUZORG
Artikel 10. De koper die exploitatiewerken uitvoert, verbindt zich er toe:
§1 Tijdens de exploitatie steeds de nodige veiligheidsvoorzieningen in acht nemen. Iedereen die
exploitatiewerkzaamheden uitvoert, moet uitgerust zijn met de nodige persoonlijke
beschermingsmiddelen in overeenstemming met de uit te voeren werken, conform het KB van 7
augustus 1995 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (BS 15.9.1995). De
persoonlijke beschermingsmiddelen omvatten geschikte helm, handschoenen, broek,
gehoorbescherming, gelaatsbescherming en schoenen die voorzien zijn van een geldige CEmarkering.
§2 Tijdens de exploitatiewerkzaamheden steeds uitgerust te zijn met een EHBO kit en in voorkomend
geval zijn personeel dat exploitatiewerkzaamheden uitvoert steeds uit te rusten met één EHBO kit
per vier werknemers.
§3 Noch zelf exploitatiewerkzaamheden uit te voeren, noch zijn personeel
exploitatiewerkzaamheden uit te laten voeren onder invloed van alcohol of andere bedwelmende
middelen.
§4 Bij het aanwenden van motorzagen alleen biologisch afbreekbare kettingolie te gebruiken.
§5 Olieverversingen van machines steeds buiten het bos uit te voeren.
§6 Chemische stoffen en hun verpakking, niet-organisch vloeibaar en vast afval te verwijderen in een
geschikte verpakking naar een containerpark. Chloorhoudende, gevaarlijke en giftige producten zijn
verboden.
§7 Het is verboden machineonderdelen, kabels, benzineblikken of enig ander materiaal, gebruikt bij
de exploitatie, achter te laten in het bos. De koper is aansprakelijk voor de opruimingskosten.

§8 Indien hij voor de exploitatie van de door hem gekochte loten beroep doet op een exploitant, een
overeenkomst op te maken met de exploitant en in deze overeenkomst onder meer voorliggende
verkoopsvoorwaarden op te nemen.
§9 Geen verf te gebruiken voor het aanduiden van de rechtstaande gemerkte bomen. Op liggende
stamstukken het gebruik van verf tot een strikt minimum te beperken.

3. TERMIJNEN VELLING, RUIMING en SCHORSING
Artikel 11. In uitvoering van art. 48 van het BVR houtverkoop gelden volgende termijnen:
Het vellen, ruimen en transporteren (= tot buiten het bosdomein) moet beëindigd zijn op 30/4/2019.
Bijzondere vellings- en ruimingstermijnen kunnen vastgesteld worden en zijn vermeld bij de
bijzondere bepalingen per lot.
Artikel 12. In uitvoering van art. 23§2 van het BVR houtverkoop kan de regisseur uitstel van
exploitatietermijn toekennen. Hiervoor moet minstens 14 dagen voor het einde van de
exploitatietermijn een gemotiveerde aanvraag per e-mail: wilfried.emmerechts@gmail.com of per post:
Eikestraat 102-104, 3080 Tervuren worden ingediend bij de regisseur.
Artikel 13. De standaard schoontijd waarbij vellen en ruimen verboden is, geldt van 1 april tot en met
30 juni. De standaard schoontijd is geldig tenzij anders vermeld in de bijzondere bepalingen per lot.
Artikel 13bis. In aanvulling op bovenstaand artikel blijft het manueel of met de kettingzaag bewerken
van het hout langs de weg en het transport in de periode van 1 april tot 30 juni toegestaan, evenals
het uitvoeren van stamstukken met een maximale lengte van 1 m. Voor het gebruik van een
kliefmachine kan de boswachter de toelating geven.
Artikel 13ter. In aanvulling op bovenstaand artikel geldt voor het vellen van loofhout (uitgezonderd
populier) een verbod op velling van 1 juli tot en met 30 september, tenzij anders vermeld in de
bijzondere bepalingen van het lot.
Artikel 14. In uitvoering van art. 19§2 van het BVR houtverkoop moet de exploitant de aangestelde
verwittigen 2 werkdagen voor de aanvang of het hervatten van de velling of ruiming. Dit kan
telefonisch of via een e-mail aan de aangestelde gericht (tel 0475/914700, email
wilfried.emmerechts@gmail.com).

4. UITVOERING VAN DE EXPLOITATIE
Artikel 15.
§1 In de te koop gestelde loten worden alle bomen die niet met de hamer of de rits zijn gemerkt,
voorbehouden, inclusief dood hout. Indien (te vellen) bomen met verf werden gemerkt staat dit
steeds vermeld in de bijzondere bepalingen per lot.
§2 In aanvulling op art. 21 van het BVR houtverkoop moet de boswachter vooraf worden
geraadpleegd en moeten zijn richtlijnen worden opgevolgd wanneer niet gehamerde bomen of
struiken moeten worden verwijderd om de exploitatie mogelijk te maken. Ook wanneer
voorbehouden bomen gebroken of omgeworpen worden, moet de exploitant ze ter plaatse laten
liggen en onmiddellijk de boswachter waarschuwen.
§3 In het kader van een proefprogramma voor het opvolgen van exploitaties zijn er in sommige
bestanden proefvlakken uitgezet die zowel voor als na de exploitatie geïnventariseerd worden, dit als
controle op de hoeveelheid geëxploiteerd hout.

Artikel 16.
§1 Onverminderd de bepalingen van de algemene verkoopvoorwaarden zijn in loten hakhout alle
gemerkte bomen alsook de niet gemerkte hoogstammen voorbehouden. In de bijzondere bepalingen
per lot staat steeds vermeld of het om een hakhoutlot gaat.
§2 In aanvulling op art. 27 van het BVR houtverkoop geldt bij hakhoutkappingen dat de stammen
schuin dienen afgezaagd te worden zodat geen water kan blijven staan in het overblijvende
stamgedeelte.
Artikel 17. In aanvulling op art. 32 van het BVR houtverkoop moet kruinhout van loofhout met een
diameter groter dan 7 cm worden bewerkt en geruimd tenzij anders vermeld bij de bijzondere
bepalingen per lot. Het kruinhout van naaldhout komt na de exploitatie opnieuw toe aan de
verkoper, tenzij anders vermeld per lot.
Artikel 18.
In aanvulling op art. 34§3 van het BVR houtverkoop moeten wegen, ruimingspistes en grachten
geëffend en/of hersteld worden na beëindiging van de exploitatie of bijkomend tijdens de eerste
twee weken van de schoontijd. Op vraag van en in overleg met de boswachter kan het nodig zijn
bepaalde wegen (bijv. omwille van dienstgebruik of recreatie in kleinere bossen) ook tussendoor te
effenen of te herstellen.
Artikel 19.
§1 Langs paden en wegen of op aangeven van de boswachter moeten boomkluiten, die nog
rechtstaan na het verzagen van de stam, teruggeduwd worden in de ontstane kuil.
§2 De verjonging omvergeworpen bij de exploitatie zal worden rechtgezet, aangeaard en eventueel
hun wildbescherming in orde gebracht.
Artikel 20.
§1 In uitvoering van art. 34§1 van het BVR houtverkoop moeten de opgelegde ruimingpistes, zoals op
het exploitatieplan en/of op terrein aangeduid, worden gevolgd. Indien moet worden gewerkt met
vaste ruimingspistes wordt dit bij de bijzondere bepalingen per lot vermeld. Het exploitatieplan
wordt aan deze cataloog gehecht of meegegeven bij bezichtiging van de loten.
§2 In bestanden waarin vaste ruimingspistes werden aangeduid is het te allen tijde verboden om met
exploitatie- en andere voertuigen de exploitatiepistes te verlaten. Het manueel of met de kruiwagen
uitdragen blijft toegelaten.
Artikel 20bis. Het gebruik van ‘harvesters’ is alleen toegelaten voor loten in bestanden waarin vaste
ruimingspistes werden aangeduid. Bomen met een omtrek groter dan 140 cm moeten motormanueel
worden geveld.
Artikel 20ter. In uitvoering van art. 34§2 van het BVR houtverkoop is de lengte van de te ruimen
stamstukken beperkt tot 16 m. In het loofhout mogen stamstukken met een omtrek van minder dan
100 cm (gemeten in het midden) niet geruimd worden via uitslepen. Er worden drie uitzonderingen
gemaakt:
bestanden met vaste uitsleeppistes.
op de kaalvlaktes bij een eindkap
voor stammen uitgesleept met het paard of lastpakker (<550 kg), hiervoor geldt een
maximaal toegelaten stamlengte van 10 m.

Artikel 21. In aanvulling op art. 37 van het BVR houtverkoop kan de boswachter bijkomende
instructies geven omtrent de duur en wijze van het stapelen op bepaalde plaatsen om schade en/of
hinder te beperken.
Artikel 22. In aanvulling op art. 38 van het BVR houtverkoop kan de boswachter of regisseur
bijkomende instructies geven inzake transport met betrekking tot gebruik van bepaalde wegen om
schade en/of hinder te beperken.

5. AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 23. In uitvoering van het BVR houtverkoop art. 41 wordt ondermeer verstaan onder materiële
schade: schade veroorzaakt aan nutsleidingen, afrasteringen, afsluitingen, wegversperringen,
slagbomen, toegankelijkheidspalen, infoborden, banken, omheiningsmuren, bruggen, duikers,
schuilhutten, loodsen, gebouwen, goederen of andere installaties.
Artikel 23bis. De exploitatie van het hout gebeurt op kosten en risico van de koper. De koper blijft
verantwoordelijk voor de exploitatiewerf ongeacht of hij het lot zelf exploiteert, het onderhands
doorverkoopt of het laat exploiteren door derden en dit van het moment van toewijzing tot de
beëindiging van de exploitatie. Van het ogenblik van de toewijzing staan de bomen ten laste van de
koper en is hij er aansprakelijk voor.
Artikel 24. In aanvulling van het BVR houtverkoop op art. 22§1 en §2 moeten voor het ontsluiten van
afsluitingen, afrasteringen en dergelijke meer vooraf met de boswachter de nodige afspraken
worden gemaakt.
Artikel 25. De koper is verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om de
veiligheid van de recreanten en weggebruikers te verzekeren.
Artikel 26. In uitbreiding van het BVR houtverkoop art. 42 kan het beheer van de Koninklijke
Schenking niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen veroorzaakt door munitie, waar ook
aanwezig in het bos.

6. ALLERHANDE
Artikel 27. Het beheer van de Koninklijke Schenking mengt zich niet in geschillen die ingevolge de
exploitatie zouden ontstaan tussen de koper en derden.
Goedgekeurd, Tervuren,
Voor het Beheer van de Koninklijke Schenking

ir. Patrick Huvenne
Regisseur Domein Tervuren
Beheer van de Koninklijke Schenking

KONINKLIJKE SCHENKING

BELOFTE TOT BETALINGSWAARBORG
HOUTVERKOOP in Overijse op 19/06/2018
De ondergetekende:
Naam, voornaam: ……………………………………………………………………………………………
GSM: ………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………

KONINKLIJKE SCHENKING

VERKLARING VAN BORGSTELLING

HOUTVERKOOP in Overijse op 19/06/2018

verklaart hierbij bereid te zijn bankgarantie te verlenen/borg te staan voor
rekening van:
Naam koper: ……………………………………………………………………………………………………
Adres koper: ……………………………………………………………………………………………………
voor een totaalbedrag van ………………………………………………………………………… euro

De borg,

Hij/zij verklaart dat hij/zij, net als ik, kennis heeft genomen van de algemene
en bijzondere verkoopvoorwaarden en hij/zij aanvaardt zich daaraan te
houden. Hij/zij heeft deze verklaring mee ondertekend.

Verklaar, overeenkomstig artikel 9, §1, van het besluit van de Vlaamse
regering van 7 juni 2002, houdende de werkwijze en de voorwaarden inzake
de openbare verkopingen van hout en andere bosproducten van openbare
bossen, tot mijn solidaire borg aan te wijzen:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Ik, ondergetekende koper:
Naam, voornaam: ……………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………
BTW-nr: ……………………………………………………………………………………………………………
GSM: ………………………………………………………………………………………………………………

ten voordele van de eigenaars van het hout dat aan genoemde kandidaatkoper
zal worden toegewezen tijdens de openbare verkoop in de openbare
bossen van 19/06/2018 in Overijse.

De koper,

handelend voor de financiële instelling/ verzekeringsmaatschappij: ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Hij/zij verbindt er zich toe deze betalingswaarborg te leveren binnen 15 dagen
na de verkoop. Hij/zij ziet af van elk voorrecht van uitwinning (ontzetting,
opheffing) en, in voorkomend geval (van elk voorrecht) van schuldsplitsing,
alsmede van het eventueel verpanden van de verkregen goederen.

(handtekening)

Deze borgstelling is verplicht af te geven bij aankoop van een lot hout, conform art. 9,
§1, van het besluit van de Vlaamse regering van 7 juni 2002

(handtekening)
_______________

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

(handtekening)
_______________

Deze waarborg is vereist voor aankopen voor een gezamenlijk bedrag vanaf 5.000€,

KONINKLIJKE SCHENKING

MODEL VAN INSCHRIJVING
HOUTVERKOOP in Overijse op 19/06/2018
Ik, ondergetekende inschrijver:
Naam, voornaam: ……………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………
BTW-nr: ……………………………………………………………………………………………………………
Erkennings-nr: …………………………………………………………………………………………………
GSM: …………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………
Verklaar te bieden, benevens de onkosten en de eventuele B.T.W.,
overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Vlaamse regering van 7 juni
2002, houdende de werkwijze en de voorwaarden inzake de openbare
verkopingen van hout en andere bosproducten van openbare bossen:
voor lotnummer: (1)
- ……………………………………………
- ……………………………………………
- ……………………………………………
Ik heb kennis genomen van de algemene en de bijzondere
verkoopvoorwaarden en zal mij daaraan houden.
Mijn borg, overeenkomstig artikel 9, §1, van hoger genoemd besluit, is:
Persoonlijke naam, voornaam: ………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………

(handtekening)

De borg,

Hij/zij neemt eveneens alle verkoopvoorwaarden aan en heeft met mij deze
bieding(en) ondertekend. De belofte tot betalingswaarborg, gevraagd door
artikel 9, §2, van hoger genoemd besluit, is aangehecht(6).
De inschrijver,

(handtekening)
_______________

Deze waarborg is vereist voor aankopen voor een gezamenlijk bedrag vanaf 5.000€,
onkosten en BTW niet inbegrepen, bij hetzelfde verkopend bestuur.
1. Bedrag in cijfers en letters

KONINKLIJKE SCHENKING

AANVRAAG TOT UITSTEL VAN VELLING
EN/OF RUIMING

HOUTVERKOOP in Overijse op 19/06/2018

Ik, ondergetekende koper:
Naam, voornaam: ……………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………
BTW-nr: ……………………………………………………………………………………………………………
Erkennings-nr: …………………………………………………………………………………………………
GSM: …………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………

(1)

tot ………………………………(2)

Koper van het lot-nr: ………………………………………………………………………………………
Naam domein: …………………………………………………………………………………………………
Datum aankoop : ……………………………………………
Aankoopprijs: ………………………………………… euro
Einde exploitatietermijn: ………………………………
Totaal volume lot: …………………………………… m³
Reeds geveld: …………………………………………… m³
Reeds geruimd: ………………………………………… m³

Vraagt uitstel van velling en/of ruiming

Gedaan te …………………, op …………….

(handtekening)
_______________

1. schrappen wat niet past

2. datum

KONINKLIJKE SCHENKING

ERKENNINGSREGELING: VOLMACHT VAN
EEN ERKEND KOPER
HOUTVERKOOP in Overijse op 19/06/2018
Ik, ondergetekende erkend koper:
Naam, voornaam: ……………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………
BTW-nr: ……………………………………………………………………………………………………………
Erkennings-nr: …………………………………………………………………………………………………
GSM: …………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………
Geef volmacht aan:
Naam, voornaam: ……………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………
om mij te vertegenwoordigen op de houtverkoop van 19/06/2018.
Hij/zij verklaart dat hij/zij, net als ik, kennis heeft van de algemene en
bijzondere verkoopvoorwaarden en hij/zij aanvaardt zich daaraan te houden.
Hij/zij heeft deze verklaring mee ondertekend.
IK VOEG HIERBIJ EEN KOPIE VAN MIJN PERSOONLIJKE ERKENNINGSKAART
De koper,
De vertegenwoordiger van de koper,

(datum, handtekening)
(datum, handtekening)
_______________
BELANGRIJK: zonder een kopie van de erkenningskaart heeft de
(ondertekende) volmacht GEEN WAARDE

KONINKLIJKE SCHENKING

VOLMACHT VOOR NIET ERKEND KOPER

HOUTVERKOOP in Overijse op 19/06/2018

Ik, ondergetekende koper:
Naam, voornaam: ……………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………
GSM: …………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………

Geef volmacht aan:
Naam, voornaam: ……………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………

om mij te vertegenwoordigen op de houtverkoop van 19/06/2018.

De koper,

(datum, handtekening)

De vertegenwoordiger van de koper,

Hij/zij verklaart dat hij/zij, net als ik, kennis heeft van de algemene en bijzondere
verkoopvoorwaarden en hij/zij aanvaardt zich daaraan te houden. Hij/zij heeft
deze verklaring mee ondertekend.

(datum, handtekening)

KS Domein Tervuren – liggingsplan loten

Boomsoort

Omtrek

Aantal

Volume

Tot Aantal

Tot Volume

Lot:

01

NL:

Naaldhout

Bosplaats:

Kapucijnenbos

Sortiment:

Zaaghout

Perceel:

3a/3c

Aard:

Dunning

Opmerking:

Kaalkap naaldhout voor perceel Brabantse heide + overdracht lot 9 van veiling 2017. Voor wat betreft
perceel Keienberg : Grasland en berkenbos bovenaan het perceel mogen niet worden betreden. Uitslepen
dient over vaste uitsleeppistes te gebeuren. De stammen moeten worden geruimd richting
Dronkemansweg, waar stapelplaats is voorzien.

Chamaecyparis

Cors. Den

Douglasspar
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70

8

3,25

80

5

2,84

90

3

2,26

100

12

11,62

110

8

9,67

120

4

5,90

130

6

10,60

140

8

16,68

150

7

17,01

160

4

11,20

170

9

28,75

180

3

10,85

190

1

4,06

200

4

18,13

210

2

10,06

220

3

16,65

230

1

6,10

250

4

29,05

110

2

2,12

120

3

3,84

130

2

3,05

140

1

1,79

150

5

10,39

160

5

11,93

170

10

27,14

180

13

39,84

190

10

34,36

200

9

34,46

210

4

16,97

220

7

32,75

230

5

25,68

240

2

11,23

260

1

6,63

70

1

0,39

80

1

0,55

90

1

0,74

120

1

1,48

140

1

2,11

160

1

2,84

170

2

6,48

180

1

3,67
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92

214,68

79

262,18
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Boomsoort

Grove den

Larix
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Omtrek

Aantal

Volume

200

1

4,59

230

1

6,14

250

1

7,28

40

1

0,09

70

1

0,35

80

3

1,43

90

3

1,86

100

8

6,26

110

10

9,63

120

18

20,94

130

13

17,97

140

17

27,55

150

9

16,90

160

12

25,86

170

3

7,35

180

4

11,07

190

1

3,10

80

1

0,61

90

2

1,63

100

5

5,21

110

5

6,51

120

8

12,72

130

11

21,00

140

8

18,06

150

13

34,29

160

9

27,43

170

4

13,96

200

1

5,01
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Tot Aantal

Tot Volume

12

36,28

103

150,35

67

146,43

353

809,91
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