ZLTO Ledenbijdragen 2020
Contributie leden met bedrijf
Basiscontributie
Korting Historisch vermogen
Netto basiscontributie
Sector-groottetarief (per nge)
o Akkerbouw
o Bloembollen
o Boomkwekerij, vaste planten en zomerbloemen
o Edelpelsdieren
o Fruitteelt
o Fruitteelt NFO-leden
o Glastuinbouw (bedrijven<5.000 m2)
o Konijnenhouderij
o Melkveehouderij
o Paardenhouderij
o Paddestoelenteelt
o Pluimveehouderij
o Roodvleesproductie
o Schapen- en geitenhouderij
o Varkenshouderij
o Vleeskalverhouderij
o Vollegrondstuinbouw
Overige sectortarieven (per bedrijf) :
o Verbrede landbouw
categorie 0-10%
categorie 10-50%
categorie 50% en meer
Is de som van de bovenstaande posten hoger is dan € 1.805,00, dan
wordt het meerdere niet in rekening gebracht (met uitzondering van
varkenshouderij en glastuinbouw).
Heeft u ZLTO gemachtigd om de arealen op te vragen bij RVO, dan
geldt op bovenstaande sector-grootte tarieven een korting van 1% met
een maximum van 15 euro.
Bijkomende posten
o Afdelingscontributie (geen BTW)
o Cultuurgroepen bomen, vaste pl. en zomerbl. (per lid
>15 nge)
o CEMP bomen, vaste pl. En zomerbl. (per lid >15nge)
o Toeslag biologische bedrijven (Biohuis en Bionext)
o Bijdrage Beurs Goes (per lid met >7 nge akkerbouw)
o Sectortoeslag BO Akkerbouw (per lid met >7 nge
akkerbouw)
o Toeslag varkenshouderij (per lid >15 nge
varkenshouderij)
o CEMP Vollegrond (per lid >25nge vollegrond)
o Innovatie/gewasgoepen Vollegrond (per nge vollegrond,
maximaal 450 euro)
o Abonnement De Kalverhouder (voor leden met
vleeskalveren)
o Vaktechniek Kalverhouderij (voor leden met
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90,00
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16,50
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o
Optie

vleeskalveren)
Nieuwsvoorziening (internet en Nieuwe Oogst) (9%
BTW)
Extra abonnement Nieuwsvoorziening (9% BTW)

125,00
125,00

Alle tarieven zijn in euro’s en exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.
Bij betaling per automatische incasso geldt een korting van 1% op de totale nota.
Contributie buitengewone leden
Basiscontributie
Ex-bedrijfslid, Agribusinesslid, Sympathisant (geen BTW)
Afdelingscontributie (geen BTW)

20,00
Variabel

Alle tarieven zijn in euro’s en exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.
Bij betaling per automatische incasso geldt een korting van 1% op de totale nota.
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