
 
 

 

Inschrijfformulier mentorjager 

Achternaam: …………………………………………………………………………………………………………… 
Voornamen: …………………………………………………………………………………………………………….. 
Roepnaam: ………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Postcode, woonplaats: …………   ……  , ……………………………………………………………………….. 
E-mailadres: ………………………………………………………@...................................................... 
Telefoonnr.: ……………………………………………………………………………………………………………… 
Geboortejaar: …………………………………………………………………………………………………….……… 

 
Jachtakte sinds: …………………………………………………………………………………………………………. 
Mijn jachtveld is gelegen in  

 Nederland, in de provincie: ……………………………………………………………………..…..,  
gemeente: ……………………………………………………………………………………………………. 

 Elders, namelijk: ………………………………………………………………………………………….. 
(Land en deelstaat/provincie benoemen) 
 

Ik meld mij aan als mentor voor een: 
(U kunt zich voor 1 of voor beide mogelijkheden* aanmelden) 
 

 Kortdurend mentorschap (1 tot enkele dagen) 

 Langdurend mentorschap (6 -12 maanden) 
 

* Zie voor een verdere toelichting op deze  
mogelijkheden de website www.jachtmentor.nl 

 
Gelieve mee te sturen met uw inschrijving:  

 Kopie jachtakte 

 Kopie legitimatiebewijs 
 

Wij vragen u hierom zodat we ook aan alle betrokken partijen meer zekerheid kunnen bieden 
omtrent de achtergrond en intenties van u als mentorjager. Jachtbedrijf Nederland spant zich 
maximaal in om de achtergrond en intenties zowel mentorjagers als juniorjagers helder te krijgen. 
Zonder deze bijlagen kunnen wij uw inschrijving derhalve helaas niet verwerken. 
 
 
 
 
Plaats: …………………………………………    Datum: …………………………………………… 
 
 
 
 
Handtekening: …………………………………………….. 
 
 
 
 

Dit formulier s.v.p. volledig invullen en retourneren naar onderstaand adres. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat gebeurt er na uw inschrijving? 
Afhankelijk van het type mentorschap waarvoor u gekozen heeft nemen wij contact met u op en wordt uw 
inschrijving in behandeling genomen.  
 
Kortdurend mentorschap: 
Na uw inschrijving nemen wij telefonisch contact met u op waarin we ingaan op de mogelijkheden en wensen 
die heeft ten opzichte van een juniorjager. Ook komen wij hierin tot afspraken rond de vergoeding die u voor 
uw mentorschap ontvangt. Deze aspecten, alsmede verdere voorwaarden en de inspanningsverplichting die wij 
op ons nemen, worden vastgelegd in het opdrachtformulier aan Jachtbedrijf Nederland. Na uw instemming 
hiermee gaan wij aan de slag en zoeken wij een juniorjager die het best past bij uw aanbod. Is deze gevonden 
dan verzorgt Jachtbedrijf Nederland de introductie over en weer waarna u samen tot afspraken kunt komen 
over de daadwerkelijk invulling van dit kortdurend mentorschap. 
 
Langdurend mentorschap: 
Omdat een goede match bij een langdurend mentorschap van groot belang is voor het slagen van deze periode 
voor zowel de mentor als de juniorjager, is de procedure bij deze vorm van mentorschap ook uitgebreider. Zo 
gaan wij na uw inschrijving voor een langdurend mentorschap ook graag een persoonlijk gesprek met u aan om 
verder kennis te maken met u. Naast een algemene kennismaking is dit gesprek vooral bedoeld om een aantal 
zaken in kaart te brengen met betrekking tot hetgeen u een geïnteresseerde juniorjager te bieden heeft. Ook 
uw eigen beeld rond deze juniorjager komt hierin ter sprake, net als de onkostenvergoeding die u desgewenst 
kunt ontvangen voor uw inzet en tijd. Al deze informatie wordt door ons vastgelegd in het mentoraanbod. Na 
uw instemming met dit mentoraanbod wordt deze, uiteraard in volstrekt anonieme vorm, op onze website 
www.jachtmentor.nl geplaatst en in ons matchingsysteem opgenomen. Vervolgens vindt de selectieprocedure 
plaats om die startende jager te selecteren die het best past bij uw als jachtmentor en bij uw mentoraanbod. 
Wij starten de selectieprocedure met 3 kandidaat juniorjagers. Jachtbedrijf Nederland zal ook met deze 
juniorjagers een persoonlijke kennismaking hebben. Verderop in de procedure krijgt u uiteraard zelf ook een 
rol hierin zodat we uiteindelijk samen die juniorjager kunnen selecteren die het best bij u en uw aanbod past.  
 
Wanneer die match uiteindelijk is gemaakt wordt de samenwerking vastgelegd in een mentorovereenkomst die 
aangegaan wordt tussen u, de juniorjager en Jachtbedrijf Nederland. Hierin zijn de onderlinge rechten, plichten 
en verantwoordelijkheden van betrokken partijen vastgelegd. Ook zijn hierin bepalingen opgenomen die u 
extra veiligheid en garanties bieden ingeval er op enige manier gepoogd wordt inbreuk te doen in uw jachtveld 
dan wel in uw relatie met grondeigenaren of verhuurders. Hierin is bijvoorbeeld ook opgenomen dat 
Jachtbedrijf Nederland gedurende de periode dat de juniorjager met u meeloopt, in contact met u blijft en zo 
ook een vinger aan de pols zal houden. De bedoeling is en blijft dat het uiteindelijke voor alle partijen een 
leerzame en positieve periode zal worden. Jachtbedrijf Nederland zal zich daar ook voor blijven inspannen!  
 

BIJLAGE 

http://www.jachtmentor.nl/

