Handleiding voor
HOUTAANBIEDERS

Goedgeknot is een project van de Regionale Landschappen in Vlaanderen:
RL Brabantse Kouters, RL De Voorkempen, RL Grote en Kleine Nete,
RL Meetjesland, RL Pajottenland & Zennevallei, RL Rivierenland,
RL Schelde-Durme en RL Vlaamse Ardennen.

INHOUD
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B.
C.
D.

Je knotopdracht invoeren
Je contactgegevens invoeren
Je bestemming geven
Wat gebeurt er na je aanvraag?

Vragen?
Neem contact op met Regionaal Landschap Rivierenland
via info@rlrl.be of 015/21 98 53

A.Je knotopdracht invoeren
TIP! Neem vooraleer je van start gaat enkele duidelijke foto’s van je knotbomen, houtkant of
hakhoutbosje. Voorzie daarbij een foto van de omgeving (vb. nabij een gebouw), een detailfoto (illustreert
o.a. hoe dik de takken zijn) en een foto van de bereikbaarheid (vb. vlak achter een beekje).
• Surf naar www.goedgeknot.be
• Klik naargelang je type aanbod (knotbomen, houtkant of hakhoutbosje) op
‘Mijn knotbomen laten knotten / Mijn houtkant laten afzetten / Mijn hakhoutbosje laten afzetten’

• Klik op de blauwe knop onderaan de pagina ‘Bied je hout aan’
• Klik onderaan op de groene knop ‘Nieuw houtonderdeel toevoegen’
• Geef de locatie van je knotbomen, houtkant of hakhoutbosje aan en klik op de blauwe knop ‘Verder
met details’
• Klik het juiste type houtonderdeel aan (1 type per aanvraag): knotbomen, houtkant of hakhoutbosje.
• Nu verschijnt er een menu met bijkomende vragen. Het is belangrijk dat je deze vragen zo
waarheidsgetrouw mogelijk invult.
• Als de vragen zijn ingevuld, klik je op de blauwe knop ‘verder met foto’s’
»» Voeg een foto toe van de omgeving van de houtelementen en klik rechts
op de blauwe knop ‘uploaden’
»» Voeg een detailfoto toe van de houtelementen zelf en klik rechts
op de blauwe knop ‘uploaden’
»» Voeg een foto toe die de bereikbaarheid van de houtelementen illustreert en klik rechts
op de blauwe knop ‘uploaden’
• Klik onderaan op de blauwe knop ‘Houtonderdeel bewaren, verder met de aanvraag’
• Wil je ...
»» nog een andere knotopdracht invoeren (andere knotbomen, houtkant of hakhoutbosje)?
Klik dan op de groene knop ‘Nieuw houtonderdeel toevoegen’
»» nog iets veranderen aan de knotopdracht die je net invoerde?
Klik dan rechts op de witte knop ‘Bewerken’
»» de knotopdracht die je ingaf verwijderen?
Klik dan rechts op de rode knop ‘Verwijderen
»» de knotopdracht die je net invoerde afwerken?
Klik dan op de blauwe knop ‘Verder met contactgegevens’
> ga naar het volgende hoofdstuk, ‘B. Je contactgegevens invoeren’

B. Je contactgegevens invoeren
TER INFO. Dit luikje van de aanvraag is nodig om knotters die interesse hebben in jouw opdracht in staat
te stellen contact met jou op te nemen.
• Je hebt de vorige stappen onder hoofdstukje ‘A. Je knotopdracht invoeren’ doorlopen
• Je hebt er op het einde van dat hoofdstukje voor gekozen om jouw ingevoerde knotopdracht af te
werken door op de blauwe knop ‘Verder naar contactgegevens’ te klikken
• Nu krijg je een invulformulier te zien waarop je je naam, adres en contactgegevens invult. Klik
vervolgens op de blauwe knop ‘Verder naar goedkeuring’

C.Je toestemming geven
TER INFO. In dit luikje geef je enerzijds aan dat je akkoord bent met de aanbieding zoals je die invoerde
en anderzijds dat je zelf het recht hebt om de knotbomen, het hakhoutbosje of de houtkant te laten
onderhouden (volle eigendom of pacht of huurovereenkomst of ...).
• Je hebt de vorige stappen onder hoofdstukje ‘B. Je contactgegevens invoeren’ doorlopen
• Je gaat akkoord met de gegevens die je invulde en je bevestigt dat je het recht hebt om de
opgegeven elementen te laten onderhouden
• Typ dan het volgende in het veld ‘Akkoord’: ‘voor akkoord xx/xx/xxxx naam voornaam’
(xx/xx/xxxx = datum, voorbeeld 12/10/2019)
• Vink het vakje ‘Akkoord’ aan
• Klik op de blauwe knop ‘Aanvraag versturen’
• Als alles vlot is verlopen
»» krijg je deze melding:
»» ontvang je een bevestigingsmail

D.

Wat gebeurt er na je aanvraag?
• Zijn al je gegevens correct ingevuld, dan stelt jouw Regionaal Landschap de opdracht voor aan
knotters in de regio
• Toont een houtzoeker interesse, dan neemt hij/zij contact met jou op. Mogelijk wil hij/zij ter plaatse
even komen kijken vooraleer de opdracht te aanvaarden
• Aanvaardt een knotter jouw opdracht, dan krijg je hiervan een melding via mail
• De houtzoeker neemt contact met jou op om concrete afspraken te maken
• Zijn de werken afgerond? En ben je tevreden of net niet?
Je ontvangt via mail een ontnodiging om feedback te geven over het geleverde werk

