Toeslag runderen met weidegang.
De koe kenmerkt het Nederlandse landschap, daarnaast hechten burgers veel waarde aan
koeien in de wei. Weidegang levert bovendien een bijdrage aan de natuurlijke behoefte tot
graasgedrag van de koeien. Ons doel is om gezamenlijk met u en uw handelaar te werken aan
het optimaal positionering van de Nederlandse koe die aan de weidegangvoorwaarden voldoet
en de mooie producten die wij als sector produceren. Daarom hebben wij besloten om voor
weidegang runderen een toeslag toe te kennen.
De weidetoeslag is € 30.= per rund. Deze toeslag zal vanaf 1 november 2021 aan uw
handelaar worden betaald op runderen die aan de voorwaarden voldoen en het
aanmeldformulier volledig ingevuld vergezeld van een kopie van uw certificaat/verklaring
melkfabriek door ons is ontvangen en is verwerkt.
Om in aanmerking te komen voor de Weidegang toeslag moeten de runderen moeten
afkomstig zijn van een Nederlands (melk)veebedrijf dat aantoonbaar voldoet aan de
Weidegang voorwaarden. Dat is het geval als:







Het inschrijf/aanmeldformulier volledig ingevuld en ondertekend aangeleverd is.
Een kopie van het geldige certificaat van de melkfabriek en/of geldende
kwaliteitsregeling rund m.b.t. “volledige” weidegang aangeleverd is.
Deze regeling geldt alleen vrouwelijke runderen die geboren en getogen in Nederland.
De runderen moeten minimaal 120 dagen a 6 uur per dag per jaar weidegang gehad
hebben.
De runderen die niet rechtstreeks goedgekeurd worden voor humane consumptie zijn
uitgesloten van de toeslag.
Alle documenten moeten uiterlijk 2 werkdagen voor de eerste levering door ons zijn
ontvangen.

U kunt zich aanmelden middels het opsturen van de vereiste informatie naar:
Weidetoeslag@Gosschalk.nl

___________________________________________________________________________
Gosschalk behoudt zich het recht voor om onder wijzigende omstandigheden voorwaarden en
toeslag aan te passen of te staken.

Aanmeldformulier weidetoeslag.
Hierbij wil ik mij aanmelden voor de toeslag op runderen die voldoen aan de voorwaarden
zoals deze bij Gosschalk gelden voor Weidetoeslag.
Handelaar: ______________________________________________
Veehouder:______________________________________________
Adres

:______________________________________________

Postcode :_______________

Woonplaats:___________________

E-mail

:______________________________________________

Tel. nr

:______________________________________________

UBN nr

:______________________________________________

KvK nr

:______________________________________________

Melkafnemer :___________________________________________
Certificaat/verklaring melkfabriek:___________________________

Aldus naar waarheid opgemaakt en ondertekend op ____-____-2021.
te _____________________________________________________
Naam

:_____________________________________________

Handtekening :__________________________________________
___________________________________________________________________________
Gosschalk behoudt zich het recht voor om onder wijzigende omstandigheden voorwaarden en
toeslag aan te passen of te staken.

