
AANVRAAG tot FACTURATIE - Producentgerichte acties GMO 2022
Fax: 015/550601

                                     E-mail: infogmo@belorta.be

LEVERANCIER

Leveranciersnaam : ……………………………………………… Adres : ……………………………………………………..

Telefoon : …………………….. Fax : ………………………… Email : ………………………………………………………
PRODUCENT

Producentnummer : P……………..……  (verplicht invullen) Email : …………………………………………………….

Naam : …………………………………………. Adres : ……………………………………………………..

Tussen bovenstaande tuinder en leverancier wordt overeengekomen dat in het kader van GMO 2022 een facturatie gebeurt op

factuurdatum 2022 en op naam van BelOrta cvba, Mechelsesteenweg 120, 2860 Sint-Katelijne-Waver, 

Gelieve het juiste BTW-nr BelOrta aan te duiden voor uw factuur, dit is afhankelijk van waar producent gevestigd is:
BE 0848.973.395 ( producent gevestigd in België )

NL823674812B01 ( producent gevestigd in Nederland )

DE286778269 ( producent gevestigd in Duitsland ) 

met vermelding in de factuuromschrijving van:
producentnummer "Pxxxx" + GMO 2022 + GMO actie + omschr. artikel/dienst/product + hoeveelheid + EH-prijs

Gelieve elke producent apart te factureren (niet meerdere telers op 1 factuur)

Gelieve een GMO actie aan te kruisen :
Anti condens (AC) folie - max. € 2.000/ha ( enkel voor dak glazen serre ) 

Antiworteldoek voor houtig kleinfruit in volle grond  (niet voor aardbeien) ( het aantal m² verplicht op factuur vermelden) 

Bekalkingssystemen/schermmiddelen - meerkost

Bio afbreekb. mat - meerkost  (koord, clipsen, beugels, folie: aantal m² verplicht op factuur vermelden)
Bio.gewasbescherming/bestrijders / middelen waarnemingen en waarschuwingen enkel producten vermeld in de Nationale Strategie  (zie lijst extranet) 

RAK, Ginko,… -> enkel mits verklaring feromoonverwarring

Biologisch zaad en plantgoed - meerkost

Enten tomaat / aubergine - meerkost (max. € 0,75/plant excl. BTW)

Enten komkommer - meerkost ( max € 0,65/plant excl.BTW )

Enten paprika - meerkost (max € 0,85/plant excl. BTW)

Enten courgette - meerkost ( max € 0,90/plant excl.BTW ) 

Externe controlekosten voor lastenboeken (BIO, GlobalGap)
Externe teeltbegeleiding ( naam teeltbegeleider verplicht op factuur vermelden )

Teeltondersteunende applicaties / systemen 
Driftreducerende doppen > 50% (-> reductie verplicht op factuur vermelden)

Hommels (niet aanvaard voor tomaten)

Lenzen voor monitoring: handloep/telefoonlenzen/stereomicroscoop of mobile microscoop 

Milieuvriendelijke algendoders - max. € 2.000/bedrijf

Milieuvriendelijke afweer (vogels, wild, insecten)
PC  - max.€ 1.500 excl.BTW/ 1 PC / 5 jaar

PMV vaccin - max. € 3.000/ha

Recyclage substraat - aubergine, courgette, paprika max.€ 1.500/ha (certificaat verplicht)

Recyclage substraat - tomaat, komkommer, bonen max. € 1.200/ha (certificaat verplicht)

Recyclage gewas- en teeltresten voor duurzame verwerking  - geen transport- of stortkosten (attest verplicht)

Verhakselen, versnipperen tomaten, paprika, aubergine, aardbeien - € 1.500/ha/jaar 

Verhakselen, versnipperen komkommer, courgette  - € 1.100/ ha/ronde

Verhakselen, versnipperen frambozen + bramen - € 1.500/ ha/ronde (max. 2 rondes)
Recyclage verwerkingskosten  (composteren, vergisten of duurzame verbranding) voor duurzame verwerking door erkende eindverwerker

Verwerkingskosten voor tomaat, paprika, komkommer, 
aubergine - max. € 150 per ton (certificaat verplicht)
aardbeien max. € 2.500 /ha 
Verwerkingskosten voor compostering en vergisting frambozen, bramen max. € 900/ha/ronde (certificaat verplicht)

Verwerkingskosten voor compostering en vergisting snijbonen max. € 1,300/ha/jaar (certificaat verplicht)

Resistente rassen en coating - meerkost  (zie lijst extranet) duidelijk het soort ras vermelden 

Priming witloof 0.19 euro/1000 zaden ( geen coating )
Royalties ( enkel de meerkost met een max. van 1,75€/boom ) (zie lijst beloftevolle fruitrassen extranet)

Staalnames (analyses)

Stomen substraat

Stomen van bodem ( enkel met recup bio-afvalolie + duurzaamheidscertificaat )

Bodemvochtsensoren ( niet voor substraatteelten ) 

Studiereizen (verslag verplicht)

T-tape - max. € 2.000/ha

Toepassen smartfresh/fysium

Vorstkaarsen / vuurpotten ( ter beperking van lentenachtvorst ) 

Zwart-wit plastiek voor asperges (--> het aantal m² verplicht op factuur vermelden)

Recyclage van tuinbouwplastiek ( folie gebruikt voor tuinbouwteelten )

Weerstations  ( Isagri, Sencrop en WolkyTolky) Inclusief abonnementskosten in het kader van updates en communicatie

Actief kool ( toegelaten in hydrocultuurteelten sla en alternatieve sla )

Gepersonaliseerde Belorta panelen 

hoeveelheid x eenheidsprijs / eenheid

BTW tarief :

Totaal factuurbedrag excl. BTW : € …………… ...…%
Beide partijen gaan ermee akkoord dat deze facturatie slechts kan gebeuren na akkoord door de veiling.  Indien de leverancier - zonder akkoord van de veiling - 

of onvolledig factureert, zal de factuur worden teruggestuurd.

De originele factuur, uiterlijk 30/11/2022 afgeleverd door de leverancier van BelOrta, zal in alle gevallen worden doorgerekend aan de betreffende tuinder, 

op het tijdstip door de raad van bestuur van BelOrta bepaald, ook in geval van betwistingen tussen tuinder en leverancier! 

Indien de tuinder niet vrijwillig tot betaling zou overgaan, kan BelOrta de aan de leverancier betaalde en niet bij de tuinder gerecupereerde sommen

terugvorderen van de leverancier. De leverancier zal in dat geval de aan hem betaalde en niet bij de tuinder gerecupereerde sommen aan BelOrta terugbetalen.  

De tuinder is pas van zijn plicht om de factuur aan BelOrta te betalen ontheven bij effectieve terugbetaling van alle openstaande sommen door de leverancier aan BelOrta.

De verplichtingen van BelOrta uit deze overeenkomst eindigen van rechtswege van zodra de tuinder of de leverancier failliet zou worden verklaard of in vereffening

 zou zijn.  Indien de tuinder of de leverancier toepassing zou maken van de WCO kan BelOrta haar verplichtingen uit deze overeenkomst opschorten. 

 In geval van geschil is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

………………………………… ………………………………… ……………………………………
Datum + handtekening leverancier Datum + handtekening Producent Namens  BelOrta cvba

artikel/product/dienstverlening

Versiedatum:  


