AANVRAAG DUITSE JAGDSCHEIN

Onderstaande kan je de lijst terugvinden van de documenten nodig om een nieuwe Duitse jachtakte aan te vragen
of een bestaande te verlengen. Voor wat betreft de verlenging van de jachtakte enkel die documenten aanleveren
waar VL achter staat.
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1 degelijke pasfoto.
De originele Duitse jachtakte. VL
Een degelijke kleuren kopij van een geldig Vlaams of Waals jachtverlof. VL
Een bewijs van goed gedrag en zeden niet ouder dan drie maanden ( reken 2 weken extra ). VL
Als u geslaagd bent voor gekwalificeerde persoon bezorg ons dan een kopij van het attest en Uw keuringsnummer en wij zorgen dat U de stempel “ Kundige Person “ in Uw Jagdschein krijgt.
Verzekeringsbewijs voor burgerlijke aansprakelijkheid jacht geldig voor 1 of 3 jaar ( afhankelijk van Uw aanvraag ) met een duidelijke vermelding van de dekking in €’s van de lichamelijk en materiële schade. In de
polis of het attest die U van de verzekeringsmaatschappij krijgt moet er zeker worden vermeld dat het om een
“Europese dekking” of dekking voor Duitsland gaat en minimaal voor de bedragen. VL
Kleurenkopij van de voor en achterzijde van de identiteitskaart. VL

Het Duitse jachtjaar begint op 01 april en loopt steeds tot 31 maart. Een Jagdschein kan dus worden aangevraagd
voor 1 of 3 jaar.
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Bedrag van: € 175,00 inkl. admin.kosten voor 1 jaar. Dus vanaf 01/04/2021 tot 31/03/2022.
Bedrag van: € 275,00 inkl. admin.kosten voor 3 jaar. Dus vanaf 01/04/2021 tot 31/03/2024.

Gelieve bij aanvraag het bedrag over te maken op rekeningnummer DE12586512400000185801 met vermelding
naam - voornaam - aanvraag Duitse jachtakte.
Aangezien dit bedrag rechtstreeks naar Duitsland wordt overgemaakt graag een emailtje op xavier@thehuntingseason.com eens U de aanvraag en betaling hebt gedaan . Graag ook het adres meegeven waarnaar de Jagdschein
mag worden teruggezonden.
Alle gevraagde documenten opsturen naar:
The Hunting Season - Faliestraat 42 - 8210 Zedelgem
GEEN AANGETEKENDE ZENDIGEN AUB !!
Indien alle documenten aanwezig zijn zal U de jachtakte binnen de 3 weken thuis ontvangen.
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