Afin de vous aider à remplir le bon de commande français, vous trouverez ci-dessous une version en Néerlandais
Om u te helpen bij het invullen van de Franse bestelbon, vindt u hieronder een Nederlandse versie
(stuur deze versie niet, alleen de Franse!) (ne pas renvoyer cette version, mais uniquement celle en français !)
(Jachtakte bekrachtiging vraag) (Jachtjaar) 2022/2023 (van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023)
Identification du demandeur de la validation du permis de chasser
Identificatie van de aanvrager van de validatie van de jachtvergunning

❑ Mr ❑Mme : Nom (Naam) :.
Prénoms (Mijnheer) : .
Adresse (Adres) : .
CP (Postcode) : Ville (stad/dorp) : .
Land : …Date et lieu de naissance du titulaire (Datum en plaats van geboorte) : …
Tél Portable (Draagbaar telefoon):..
Mail (Email adres) : …………..…
(obligatoire pour les validations internet et pour recevoir la newsletter de la FDC59)
verplicht voor internetvalidaties en om de FDC59-nieuwsbrief te ontvangen

Jachtakte referenties : ❑ origineel/ ❑ duplicaat/
❑ voorloig bewijs/ ❑ buitenlands gelijkwaardig document

Ik, ondergetekende : …….
-Op mijn erewoord dat er geen enkel rede voor nietigheid deze
inschrijving verhindert ;
-Verklaar op mijn erewoord bezitter zijn van niet meer al séen
geschoten snippen aantekenboekje of niet meer als éen
CHASSADAPT numeriek aantekenboekje ;
-Verklaar op mijn erewoord dat ik een omnium jachtverzekering heb
afgesloten voor het jacht in Frankrijk ;
-Vraag naar de bekrachtiging van mijn jachtakte voor het jachtjaar
2022/2023.

Datum :
Handtekening (verplicht) :
Gedaan te :

Registratie nummer :
Afgegeven :
Door : ❑ prefectuur de…ou ❑ ONCFS/OFB
❑ Land : …
Vergunning voor te jagen gegeven aan minderjarige of voogdijmeerderjarige :
Verplichte handtekening van de voogd*/Vader*/Moeder* :
Met naam/voornaam :
Geboortedatum :
*streep de overbodige gegevens door en vermeld de naam / voornaam van de

ondertekenaar van deze machtiging

❑ ik neem geen snippen aantekenboekje (want ik jagen niet op snippen) Of ❑ papieren snippen aantekenboekje Of ❑ numerik
aantekenboekje = Chassadapt (op uw smartphone)

Bekrachtiging aard :

Vakje aankruisen naar keuse ❑

Eenjarige departementale jachtakte voor Noord Frankrijk zonder wild zwijn 132,40 € met abonnement op

Totaal
€

❑

€

❑

€

❑

€

« Chasseur du Nord » (zonder abonnement = 124,90€)

Eenjarige departementale jachtakte voor Noord Frankrijk met wild zwijn 162,40 € met abonnement op
‘’Chasseur du Nord’’ (zonder abonnement = 154,90€)

Nationale jachtakte voor alle wild 216,11 € met abonnement op ‘’Chasseur du Nord’’ (zonder abonnement = 208,61€)
Lokale wetgeving voor everzwijnen 70 € toe te voegen voor afdelingen 57 (Moselle)-67 (Bas-Rhin) et 68 (Haut-Rhin)
als u daar op wilde zwijnen jaagt (omcirkel de afdeling waar u uw bijdrage wilt betalen), hoeft u slechts één keer te betalen voor
het seizoen en is geldig voor de 3 afdelingen

❑

Burgerlijke aansprakelijkheid verzekering « Chasse ADH » (hierbij gevoegd contract) 20 €

❑

€

Totaal

€

Pour les options, connectez-vous à www.chasse-assurances.com/
Betaling : ❑ per cheque ou ❑ virement (N° compte au verso) totaal bedrag aan de order van GUICHET UNIQUE FDC 59

Voor andere jachtakte bekrachtigingen : Téléfoon 33/ 03.20.41.45.63

De wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden is van toepassing op de nominatieve gegevens die in deze vorm worden meegedeeld. Zij waarborgt het recht
op toegang tot en rectificatie van deze gegevens bij de departementale federatie van jagers waarvan de aanvrager lid is. Het recht van verzet is niet van toepassing op het FINIADA-dossier waaraan het
verzoek van de jager ter controle is voorgelegd..

vertaald door een vriend die wij hartelijk danken (voor de voorkant)

VERLENGING VAN DE VALIDERING VAN JACHTVERGUNNINGEN
SEIZOEN 2022/2023
LEES ALSTUBLIEFT AANDACHTIG:
VERKLARING
van de oorzaken van de onbekwaamheid of het verbod die
tot de geldigverklaring van de jachtvergunning
De geldigverklaring van de jachtvergunning wordt niet verleend aan
- aan de personen bedoeld in de punten 1° tot en met 9° van artikel L 423-15 van de milieuwet:
1° Ongeëmancipeerde minderjarigen ouder dan zestien jaar, tenzij de validering voor hen wordt aangevraagd door hun vader, moeder of voogd;
2° Volwassenen die onder voogdij staan, tenzij zij van de voogdijrechter toestemming hebben gekregen om te jagen;
3° Zij die, ten gevolge van een veroordeling, het recht ontnomen wordt om wapens te dragen;
(4) Zij die de straffen die tegen hen zijn uitgesproken wegens een van de in deze titel bedoelde strafbare feiten, niet hebben uitgevoerd;
5° Elke veroordeelde die een verbod heeft om in het land te verblijven;
6° Personen die lijden aan een medische aandoening of een gebrek, waarvan de lijst bij decreet door de Raad van State is vastgesteld, waardoor het gevaarlijk is te jagen;
7° De personen die een bezwaarschrift hebben ingediend zoals bepaald in 5° van artikel L. 422-10;
8° De personen aan wie krachtens de artikelen L. 423-25-4 of L. 428-14 het recht is ontnomen om een jachtvergunning te behouden of te verkrijgen, of van wie de
vergunning is geschorst krachtens de artikelen L. 423-25-2, L. 423-25-4 of L. 428-15;
9° Degenen die zijn ingeschreven in het nationale geautomatiseerde nominatieve bestand van personen aan wie het verboden is wapens te verwerven en te bezitten als
bedoeld in artikel L. 312-16 van het wetboek van binnenlandse veiligheid.
In het kader van de straffen voor het in artikel 441-6 van het Strafwetboek bedoelde strafbare feit moet eenieder die een jachtvergunning aanvraagt, verklaren dat hij niet in
een van de hierboven bedoelde gevallen van onbekwaamheid of verbod verkeert.
In geval van een valse verklaring is de geldigverklaring van de jachtakte nietig. In dat geval moet het geldigverklaringsdocument op verzoek van de prefect aan hem worden
teruggezonden. De straffen die zijn vastgesteld voor degenen die zonder geldige vergunning hebben gejaagd, kunnen worden toegepast.
In geval van twijfel over de verklaring met betrekking tot de in 6° vermelde voorwaarden, kan de prefect een medisch attest vragen.
- Aan personen die lijden aan één van de medische aandoeningen of gebreken vermeld in artikel R423-25 van de Code de l'environnement, die zijn
1° Elke gebrekkigheid of verminking die het onmogelijk maakt om op elk ogenblik, accuraat en veilig te schieten;
2° Elke aandoening die motorische, zintuiglijke of mentale stoornissen veroorzaakt of kan veroorzaken waardoor de alertheid, het evenwicht, de coördinatie van de
bewegingen of het gedrag worden verstoord;
3° Elke aandoening die een visueel of auditief deficiëntie veroorzaakt of kan veroorzaken die de mogelijkheden om het doel van de schietpartij en zijn omgeving te
beoordelen, in het gedrang brengt of beperkt;
4° Elke chronische of acute intoxicatie of elke medische behandeling waarvan de effecten tot dezelfde risico's kunnen leiden.
De ondertekenaar wordt ervan in kennis gesteld dat eenieder die zonder geldige reden een jachtvergunning heeft verkregen of gepoogd heeft deze te verkrijgen,
zal worden gestraft met de straffen waarin artikel 441-6 van het strafwetboek voorziet (twee jaar gevangenisstraf en een boete van 30.000 euro).

Verschillende betalingsmogelijkheden: (slechts één soort betaling mogelijk)
- On line : op onze website www.chasse59.net met kredietkaart (Nieuwe Vergunningen en Minderjarigen kunnen niet via internet worden
gevalideerd). Ontvangst van uw validatie per post of per e-mail (in het laatste geval thuis afdrukken).
- Per post : stuur dit formulier terug met een SCHREEUW, gericht aan GU FDC 59
- Via overschrijving: stuur dit formulier terug door het vakje OVERDRACHT aan te vinken, en maak de betaling (met vermelding van
naam/voornaam en nummer van de jachtvergunning) over op de rekening GU FDC59 hieronder, die uitsluitend voor de
geldigverklaringen bestemd is:
IBAN-code: FR76 1007 1590 0000 0010 1781 216
BIC code: TRPUFRP1
- Aan het loket van FDC 59 in Chéreng: (ter informatie: de staat staat geen contante betalingen meer toe)
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur en op zaterdag 4, 11 en 18 september 2021 van 8.30 tot
12.00 uur.
- Betaling in 3 termijnen zonder kosten: alleen via automatische incasso door het bijgevoegde mandaat in te vullen en uw bankgegevens
bij te voegen, vervolgens 1e automatische incasso bij ontvangst van de aanvraag en vervolgens om de maand en om de twee maanden
(informatie op 03.20.41.45.63).
Herinnering: Sinds 2019 bestaat het begrip "Communes Limitrophes" niet meer voor de departementale validaties (alleen het behoud
van het jachtrecht op het gehele jachtgebied blijft bestaan voor degenen die zich op 2 departementen bevinden)
Het houtsnipboek voor het vorige seizoen (2021/2022) moet vóór 30 juni 2022 bij de federatie worden ingeleverd.
! BELANGRIJK! :
Het afsluiten van een jachtverzekering die de risico's in verband met de beoefening van de jacht dekt, is VERPLICHT.
Tijdens elke jachtactie moet u de volgende documenten bij u hebben :
✓ Uw permanente deel van de jachtvergunning
✓ Uw verzekeringsbewijs
✓ De validatie van uw jaarlijkse jachtvergunning
✓
Uw nationale jachtboek voor houtsnip (als u op houtsnip jaagt) of de Chassadapt-applicatie op uw smartphone
FEDERATION DES CHASSEURS DU NORD - rue du Château – 59152 CHERENG
Tél : 03.20.41.45.63 – Fax : 03.20.41.45.61 E-mail : webfdc59@chasse59.net
Internet : http://www.chasse59.fr

· Goedgekeurd voor de bescherming van de natuur - Wet nr. 76-629 van 10-07-76- bij prefectureel besluit van 29 oktober 1979 -.
Vertaald met www.DeepL.com/Translator voor de achterkant

