
 
 
Houtverkoop aan de bevolking gemeente Hamont-Achel: Verkoop: 
Zaterdag 10 maart 2018 
 
11u00: samenkomst in het Domein De Bever, Beverbekerdijk 50 te Hamont-Achel : 17 loten 
brandhout (met FSC-certificatiecode CU-FM/COC-804128-AG-01) van divers loofhout. De bomen 
zijn reeds geveld en de loten bestaan uit gestapelde stammen met een lengte van ± 2,5 m. 
 

Lotnr. Hoofdboom-soort Volume 
m³ 

Verkoopprijs 
€ 

1 Divers loofhout 14  

2 Divers loofhout 10,5  

3 Divers loofhout 12,5  

4 Divers loofhout 14  

5 Divers loofhout 7  

6 Divers loofhout 7  

7 Divers loofhout 6  

8 Divers loofhout 10,5  

9 Divers loofhout 12,5  

10 Divers loofhout 7  

11 Divers loofhout 6  

12 Divers loofhout 10,5  

13 Divers loofhout 10,5  

14 Divers loofhout 7  

15 Divers loofhout 10,5  

16 Divers loofhout 10,5  

17 Divers loofhout 21  

 

 
 



Voorwaarden: 
 

 De verkoop geschiedt volgens art.55 van het Bosdecreet van 13 juni 1990 en onder de 
veilingsvoorwaarden geschreven voor de bossen toebehorende aan openbare instellingen. 

 Het ophalen van de loten dient te gebeuren vóór 15 april 2018). 

 Iedereen die per adres 50 m³ of meer hout wil kopen of exploiteren uit openbaar bos moet 
erkend zijn volgens de Vlaamse erkenningsregeling en op de verkoop hun erkenningskaart 
kunnen voorleggen. 

 Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (o.a. broek met zaagbescherming) bij 
gebruik van de kettingzaag is voor iedereen verplicht. 

 Het gebruik van plantaardige kettingolie is voor iedereen verplicht. 

 Voor inlichtingen i.v.m. administratieve gegevens of betalingen, kan u zich wenden tot de 
milieudienst op het stadhuis te Hamont-Achel. 

 Voor inlichtingen betreffende stuks, volume of ligging van de loten kan u zich wenden tot 
Boswachter Pat Schuurmans, GSM: 0479/79.93.65. 

 Het niet naleven van de verkoopsvoorwaarden kan leiden tot uitsluiting van deelname aan 
toekomstige houtverkopen. 

 De loten zijn bereikbaar met aanhangwagen. Indien tijdens het verzagen van de 
boomstammen hoopjes zaagsel en/of takjes op het wandelpad terecht komen, dienen ze van 
het wandelpad gekeerd te worden 

 De koper dient zijn elektronische identiteitskaart mee te brengen. Deze wordt ingelezen en de 
persoonlijke kapvergunning wordt meteen afgedrukt. De kapvergunning kan meegenomen 
worden na betaling. De betaling (ook elektronisch) is mogelijk bij de verkoop. 

 Een lot wordt gekocht met bij benadering het vermelde aantal m³!!! 

 Houd er rekening mee dat, net zoals vorige jaren, bovenop de geboden som nog 3% 
onkosten en daar bovenop nog 6% BTW komen. Bij het bod dat u doet, dient u nog een 
kleine 10% extra kosten in rekening te brengen. 


