Voorwaarden voor het lidmaatschap
Lidmaatschap

Bedrijfslidmaatschap: Je bent ondernemer in de groene ruimte in Zeeland, Noord-Brabant of
Zuid-Gelderland. Je hebt een agrarisch bedrijf of een ander aan de groene ruimte verbonden
onderneming (eenmanszaak, maatschap of een of meerdere rechtspersonen). Je kunt dan
bedrijfslid worden.
Medeverantwoordelijk lidmaatschap: Je bent medeverantwoordelijk voor een agrarisch bedrijf,
en iemand binnen dit bedrijf is al bedrijfslid van ons.
Ex-bedrijfslidmaatschap: Je was voorheen bedrijfslid van ZLTO en je wilt nog steeds graag
betrokken worden bij onze activiteiten.
Agribusiness lidmaatschap: Ben je geen agrarisch ondernemer, maar ben je wel zakelijk
verwikkeld met deze sector? Met het agribusinesslidmaatschap blijf je betrokken bij ons werk.
Sympathisant lidmaatschap: Heb je sympathie voor tuinders en boeren en wil je graag
bijdragen aan onze doelstellingen? Met dit lidmaatschap word je op de hoogte gehouden van wat er
speelt.
• Het lidmaatschap van ZLTO is gekoppeld aan het lidmaatschap van de ZLTO afdeling. Dit
is de afdeling van jouw woonplaats of de hoofdvestiging van jouw onderneming(en).
• Voor leden van ZLTO geldt een jaarlijkse ledenbijdrage, deze wordt vastgesteld aan de
hand van de totale omvang van de onderneming(en) van het lid. Hierbij geldt dat alle
(Nederlandse) activiteiten meetellen in de bepaling van de hoogte van de contributie, maar
ook dat je niet meer betaald dan het jaarlijks vastgestelde maximum bedrag.
• De omvang van de onderneming(en) wordt bepaald aan de hand van de opgave in de
Landbouwtelling (rond 1 mei van het voorgaande jaar). Leden zijn verplicht deze gegevens
aan ZLTO door te geven, dit kan ook door ZLTO te machtigen de gegevens van de
Landbouwtelling op te vragen.
• Leden van ZLTO conformeren zich aan de gedragscode.

Aanmelden

Aanmelden voor het lidmaatschap van ZLTO kan via:
• jouw afdeling
• de informatielijn via 073-217 33 33 op per mail: ledenzaken@zlto.nl
• online op www.zlto.nl/lidmaatschap

Opzeggen

Het lidmaatschap kan per kalenderjaar schriftelijk worden opgezegd. Hierbij geldt een opzegtermijn
van vier weken. De opzegging moet minimaal vier weken voor het einde van het jaar binnen zijn
en gaat dan in per 1 januari van het volgende jaar.
Schriftelijk opzegging (per brief of e-mail) kan worden gericht aan de secretaris van de afdeling of
aan ledenzaken@zlto.nl. Wij verzoeken u vriendelijk om de reden(en) te vermelden.

Onderwijsboulevard 225
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Of meld je aan via: www.zlto.nl/lidworden

