ONDERSTEUNING ADVISERING DIENSTVERLENING

Alstublieft!
Uw WBE-Leden Voordeelpas 2022-2023

Alstublieft! Namens het bestuur van uw wbe biedt Jachtbedrijf Nederland
u graag uw WBE-leden Voordeelpas voor 2022-2023 aan! Deze voordeelpas
is voorzien van uw persoonlijke gegevens waardoor de jachthouders onder
u deze pas ook kunnen gebruiken als lidmaatschapsbewijs bij de procedure
voor de aanvraag of verlenging van hun jachtakte.
Uw pas is geld waard!
Uw WBE-leden Voordeelpas is naast uw nieuwe lidmaatschapsbewijs, ook
een waardevolle en specifiek voor jagers ontwikkelde voordeelpas. Met
deze pas kunt u bij een toenemend aantal jachtgerelateerde winkels en
bedrijven terecht voor een aantrekkelijke korting of leuk voordeeltje! En
dat is altijd mooi meegenomen toch!?
De bedrijven zelf, maar ook hun aanbiedingen en acties, kunnen
gedurende het jaar wijzigen. Ook zullen er nog geregeld bedrijven
aansluiten met aanbiedingen voor u als pashouder. Het aanbod zoals dat op
onze website staat is altijd actueel en leidend! Kijk dus regelmatig even op
onze website voor het volledige en actuele aanbod:
www.jachtbedrijf.nl/voordeel-houders-wbe-ledenpas
U kunt zich hier ook abonneren op onze digitale
nieuwsbrief. Daarin informeren wij u, naast
allerlei ander nieuws uit de jagerswereld, ook
over nieuwe deelnemende bedrijven aan de
WBE-leden Voordeelpas.
Ook kunt u deze QR-code scannen met uw
smartphone om direct naar het aanmeldscherm
te gaan.

Let op:
• De aanbieding in deze brochure zijn niet geldig in combinatie met andere
aanbiedingen, kortingen of acties van deze bedrijven.
• De WBE-Leden voordeelpas is persoonsgebonden en de aanbieding die de
deelnemende bedrijven doen zijn niet overdraagbaar.

In 2022-2023 kunt u met uw WBE-leden Voordeelpas terecht bij de volgende
bedrijven:

Onze TOPAANBIEDER is:

EXPERIENCE GAMEFARMING
5% korting op de totale all-in reissom van uw reisgezelschap! (excl.
vliegtickets) + een exemplaar van het boek “Hunters Guide” van
Antonie Kloppers gratis.
Postbus 7
1800 AA
Alkmaar

www.experiencegamefarming.nl
info@jachtbedrijf.nl

Ook topaanbieder worden en uw banner, bedrijfsnaam, contactgegevens,
link en aanbieding voor de houders van een WBE-Ledenpas hier?
Stuur een mail naar info@jachtbedrijf.nl
en wij sturen u graag alle informatie toe!

Daarnaast krijgt u op vertoon van uw WBE-leden Voordeelpas ook bij de
volgende bedrijven een leuk voordeel, een aantrekkelijke korting of speciale
aanbieding:

BOSZICHT OUTDOOR
Op vertoon van uw WBE-Leden voordeelpas krijgt
u: 5% korting op het gehele assortiment. (Uitgezonderd: Krefelder) Bij aanschaf van een Krefelder
vossenval (mobile/revierfertig) gratis lokstof cadeau.
Markveldsedijk 4 Info@boszicht-outdoor.nl
Tel.nr.: 0545-295063
7161 MS Neede
www.boszicht-outdoor.nl

Staal Outdoor
Als gediplomeerde en erkende wapenhandel bieden wij houders
van een WBE-Leden voordeelpas op vertoon van hun pas 5%
korting op wapens en munitie.
De Kolken 72 info@staaloutdoor.nl
9201 BW
Tel.nr.: 085 06 00 135
Drachten
www.staaloutdoor.nl

Wild van Wild
Houders van de WBE-leden Voordeelpas krijgen bij invoer van de
kortingscode “WvW_Jachtbedrijf” op onze website, 10% korting
op het gehele assortiment.
info@wildvanwild.nl
Polderweg 6
Tel.nr.: 06-12228281
3634 AC
www.wildvanwild.nl
Loenersloot
(let op: geen bezoekadres!)

Aanzitladders.nl
Op vertoon van uw WBE-Leden voordeelpas krijgt u bij ons 5%
korting op ons gehele assortiment.
De Olmen 63
6903 BM
Zevenaar

info@aanzitladders.nl
Tel.nr.: 06-55754769
www.aanzitladders.nl

Goedkoopjagen.nl
Op vertoon van de WBE-Leden voordeelpas krijgt u 5%
korting op het gehele assortiment.
De Stobberoeier 4
info@goedkoopjagen.nl
8567 KB
Tel.nr.:06-45388662
Oudemirdum
www.goedkoopjagen.nl

Macdaniel hondenkennels
Houders van de WBE-leden Voordeelpas krijgen bij invoer van de
kortingscode “jacht10” op onze website, 10% korting op ons kennelmateriaal, nachthokken en complete kennels nieuw
Botersloot 67
4225 PS
Noordeloos

info@macdanielkennels.nl
Tel.nr.: 06-15531017
www.macdanielkennels.nl

Jachthuis Leimuiden
Pashouders krijgen:
- Bij besteding van minimaal € 200,- 10% korting op één artikel naar keuze
uit ons assortiment kleding, laarzen en schoenen.
- Gratis advies over het aanmeten van hun hagel- / kogelgeweer (uitsluitend op afspraak)

Tuinderij 15-A
2451 GG
Leimuiden

info@jachthuisleimuiden.nl
Tel.nr.: 0172-506593
www.jachthuisleimuiden.nl

Bert Buitenhuis, De jagende kok
Workshops, diners en bbq’s op basis van veelal eigen geschoten
wild. Ook op locatie! Verkoop van vlees van wild zwijn en ree.
Kan ook verzonden worden. Pashouders krijgen 10% korting op
hun factuur.
Verhuellstraat 37
buitenhuis@dejagendekok.nl
6821 DL
Tel.nr.: 06-51494910
Arnhem
www.dejagendekok.nl

SimShoot
Bij aankoop krijgt u:
- €200,- korting op een SimShootChallenge (Jacht).
- €350,- korting op een SimShootHuntPro (Jacht & kleiduif).
- €500,- korting op een Compleet SimShootChallengeHuntPro.

Christophe@simshoot.be
Tel.nr.: +32 (0)491 888898
www.simshoot.be

Vrijheersstraat 50
3800 Sint Truiden
België

Dog Chaperone
Jachthonden training op maat: houders van een WBE-leden
Voordeelpas krijgen op vertoon ervan 10% korting op een privé
training op een locatie van Dog Chaperone.
Uddelse Enk 44
3888 KP
Uddel

info@dogchaperone.nl
Tel.nr.: 06- 25128644
www.dogchaperone.nl

Handcrafted by Cornelis
Fraaie, handgemaakte en jachtgerelateerde interieurartikelen van
hout. Bij minimale besteding van € 30,- krijgt u 10% korting en
een gratis handgemaakte kogelsleutelhanger.
Driemaster 46
cdejong1950@gmail.com
3904 RL
www.facebook.com/HandcraftVeenendaal
ed-by-Cornelis-106719994386386/

Dutch Steelart
€ 10,- korting op onze unieke, handgemaakte metalen kunstwerken zoals naamborden met afbeelding van bijvoorbeeld een jager,
dierenportretten en landschappen. Alles is 100% handwerk!
Duifhuisstraat 2
dutchsteelart@gmail.com
5374 SB
(alleen voor ophalen, verwww.facebook.com/toonsteelart/
Schaijk zenden kan ook)

Wapenhandel Janssen
De specialist op het gebied van de jacht- en schietsport. Voor
al uw munitie en wapens bent u bij ons aan het juiste adres.
Houders van de WBE-Leden voordeelpas ontvangen bij ons
10% korting op onze kleding.
info@wapenhandeljanssen.nl
Tuinstraat 123
Tel.nr.: 0318-510069
3901 RA
www.wapenhandeljanssen.nl
Veenendaal

Wildstube By Balten
Houders van de WBE-leden Voordeelpas krijgen op vertoon ervan
per bezoek eenmalig een portie ganzenbitterballen gratis bij een
bestelde consumptie.
Van Vollenhovenstraat 23
info@wildstube.nl
3016 BG
Tel.nr.: 010-4345864
Rotterdam
www.wildstube.nl

Jacht- en veldinrichting
Houders van een WBE-Leden voordeelpas krijgen op vertoon
ervan eenmalig 10% korting op het gehele assortiment.
Sluiskade 76
9581 JM
Musselkanaal

info@jachtenveldinrichting.nl
Tel.nr.: 06-151 96 286
www.jachtenveldinrichting.nl

Animal Wildlife Creations
Jongjagers: Eenmalig 15% korting op prepareren van eerste trofee
(bij een minimum besteding van € 350,00). Nieuwe jagers krijgen eenmalig
10% korting op een preparaat (bij minimale besteding van € 500,00).
Lange Maat 141
6932 AC
Westervoort

sales@animalwildlifecreations.nl
Tel.nr.: 06-52452019
www.animalwildlifecreations.nl

De Paander
Bij besteding van minimaal €100,- krijgt u op vertoon van uw
WBE-Leden voordeelpas, 10% korting op een artikel naar keuze
uit ons assortiment kleding, schoenen en kledingaccessoires.
info@jachtshop.nl
Spinnerstraat 29
Tel.nr.: +31 548-788530
7461 TV
www.depaander.nl
Rijssen

PvE Knives
Op vertoon van uw WBE-Leden voordeelpas krijgt u bij ons 10%
korting op de aanschafprijs van een mes. Korting ook geldig bij
een custom / door u zelf samengesteld mes.
Sperwerlaan 44
pveknife@outlook.com
4143 AT
Tel.nr.: 06-549 226 41
Leerdam
pve-knife.nl

Aanzitjacht Verhuur
Op vertoon van uw WBE-leden Voordeelpas krijgt u bij ons 10%
korting op een combihuur van nachtzicht apparatuur (handheld
spotter + voorzet richtkijker) voor een weekend of week.
Leijensteinstraat 28 info@aanzitjachtverhuur.nl
5331 CT
Tel.nr.: 06-51119293
Kerkdriel
www.aanzitjachtverhuur.nl

Krale
Op vertoon van uw WBE-Leden voordeelpas ontvangt u 10%
korting op reparatie en onderhoud van uw hagel- of kogelgeweer
door onze werkplaats. Daarnaast ontvangt u 5% korting op
kleding en schoeisel in onze winkel.
Achthoevenweg 36
9751 SK
Staphorst

info@krale.shop
Tel. nr.: 0522-465535
www.krale.shop

Huntsman Crafts
Pashouders krijgen bij ons bij bestedingen boven de 25 euro, 5 %
korting op diverse ambachtelijk vervaardigde producten zoals
sleutelhangers en trofee planken. Alles op basis van natuurlijke
materialen.
Huntsman.craft@kpnmail.nl
Bogaardslaan 42
Tel.nr.: 06-13707725
7339 AH
www.facebook.com/Huntsmancraft.
Ugchelen

Hunter Safes
WBE-Leden krijgen op vertoon van hun WBE-Leden voordeelpas
bij ons een korting van €151,- op de aanschaf van een complete
VuuR Grill (€ 299,- i.p.v. € 450,-).
Kleibultweg 5a info@kluis.com
7575 BM
Tel.nr.: 0541 234 444
Oldenzaal
www.kluis.com/nl/multi-vuur-grill.

Maralex Natuurlijk Wonen
Op vertoon van uw WBE-Leden voordeelpas krijgt u bij een minimale besteding bij ons van € 30,- een heerlijk potje wild kruiden
gratis.
Rijksstraatweg 35
2988 BA
Ridderkerk

info@maralexbouw.nl
Tel.nr.: 06-49499221
https://maralexbouw.nl

Jachtmentor.nl
Startende jagers met een WBE-Leden voordeelpas kunnen zich
inschrijven voor € 25,- ipv € 32,50
Postbus 7
1800 AA
Alkmaar

info@jachtmentor.nl
Tel.nr.: 06-23085061
Jachtmentor.nl

Volgend jaar uw aanbieding hier?

Heeft u nu zelf ook een bedrijf wat gerelateerd is aan de jacht en lijkt het
u ook leuk de houders van de WBE-leden Voordeelpas een aanbieding te
doen? Neem dan contact op met Jachtbedrijf Nederland!
We hebben de ambitie om deze gecombineerde voordeelpas /
lidmaatschapsbewijs nog veel verder uit te bouwen en het aanbod voor
Nederlandse jagers verder te verbreden. We komen graag in contact met u
om samen met u te kijken naar de mogelijkheden. Deelname aan de
WBE-leden Voordeelpas kan voor bedrijven al geheel kosteloos!
Wij brengen uw bedrijf, mogelijkheden en aanbieding graag bij uw doelgroep
thuis onder de aandacht en denken graag met u mee hoe we de aandacht
voor uw bedrijf verder kunnen laten toenemen. Deelname staat voor alle
soorten bedrijven open, mits het op enige manier gerelateerd is aan de jacht.
Denk bijvoorbeeld aan horeca, jachtzaken, hondenartikelen, wapens en
munitie, kleding, diensten, jachtreizen, schietbanen, optiek,
jachtbenodigdheden, geschenkartikelen, etc.
Stuur een bericht naar info@jachtbedrijf.nl of bel ons op 06-23085061 en we
kijken samen naar de mogelijkheden!

Veel bedrijven zijn u al voor gegaan!

Jachtbedrijf Nederland
Jachtbedrijf Nederland is een jong en ambitieus bedrijf binnen de
Nederlandse jagerij. Wij richten ons op de ondersteuning, advisering en
dienstverlening aan individuele jagers en wildbeheereenheden in
Nederland. Onze focus ligt daarbij niet op de feitelijke uitvoering van de
jacht, schadebestrijding of beheer zelf. Wij werken achter de schermen om u
te ondersteunen en ontzorgen op zakelijk, administratief en organisatorisch
vlak. Zodat u zelf meer tijd en energie overhoudt om u bezig te houden met
die daadwerkelijke uitvoering van de jacht!
Zo kunnen wij u als individuele jager bijvoorbeeld helpen met het op orde
brengen van uw jachtveld administraties, registraties in FRS en met al die
andere zaken waar u geen zin in heeft en die u veel tijd en energie kosten.
Ook voor wbe’s kunnen wij veel betekenen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld
tijdelijk uw bestuur ondersteunen bij hun werkzaamheden, als gedelegeerd
projectleider het opstellen van beheerplannen coördineren of heel concreet
bepaalde taken zoals de ledenadministratie overnemen. Ander voorbeeld is
natuurlijk ook onze WBE-Leden Voordeelpas. Met de unieke combinatie van
lidmaatschapsbewijs en voordeelpas bieden wij u een waardevol en
tijdbesparend alternatief voor de lidmaatschapsbewijzen die u anders zelf
elk jaar weer moet maken.
De administratieve druk en werklast rond het jagen in Nederland neemt nu
eenmaal toe. Met onze tientallen jaren ervaring in de Nederlandse
jachtpraktijk en een professionele achtergrond in zakelijke dienstverlening,
kunnen wij u op een breed terrein bijstaan en duidelijkheid creëren in het
woud van regeltjes en verplichtingen.
Graag kijken we samen met u naar uw situatie en komen concreet met een
oplossing die voor u werkt. Oplossingsgericht, concreet en duidelijk. Maar
ook betrouwbaar, discreet, accuraat en volledig in lijn met de regels rond de
privacywetgeving.

Jachtmentor.nl
Ook maakt Jachtbedrijf Nederland zich sterk voor het mentorschap binnen
de Nederlandse Jachtpraktijk. Onder de noemer Jachtmentor.nl zijn wij
actief bezig met het werven, selecteren en matchen van startende jagers aan
ervaren mentorjagers. We besteden veel tijd aan het maken van een goede
match tussen beide. Het moet, naast een leerzame tijd voor beide, natuurlijk
ook gewoon een plezierige tijd en samenwerking worden!
Geïnteresseerde jongjagers kunnen zich inschrijven bij ons en aangeven
waar ze naar op zoek zijn. Ook ervaren jagers die het leuk vinden om een
enthousiaste startende jager op gang te helpen kunnen zich bij ons melden.
De eerste stap is dan een persoonlijke kennismaking zodat we in een gesprek
een duidelijk beeld krijgen wie deze mentorjager is, wat zijn of haar
mogelijkheden en wensen zijn en welk type jongjager het beste in dat plaatje
zou passen.
Ook gaan we een persoonlijk gesprek aan met de jongjagers die op basis van
hun inschrijving mogelijk zouden passen bij deze mentorplaats. Zo
selecteren we een aantal jongjagers die we aan de mentorjager gaan
voorstellen. Na afloop van die kennismakingsronde kan de mentorjager zelf
uiteraard aangeven op basis van een persoonlijke klik met de kandidaten,
wie het mentorschap gegund wordt.
Mentorschappen worden voor een van tevoren vastgelegde tijd aangegaan.
Meestal is dat een jaar. Na afloop daarvan staat het de mentor uiteraard vrij
het contact met de jongjager aan te houden. Er zijn echter geen
verplichtingen meer! De enige voorwaarde om als mentor in aanmerking
te kunnen komen, is het hebben van een eigen jachtmogelijkheid. Hoe die
jachtmogelijkheid eruit ziet, hoe groot het is, waar het ligt en wat u er jaagt
is niet van belang. Wij vinden een jongjager voor u die enthousiast is over
wat u te bieden heeft!
En oh ja… voor u als mentorjager zijn er geen kosten verbonden aan onze
dienstverlening!
Interesse in een mentorplaats of om er als mentor een aan te bieden? Wij
komen graag met u in contact! Neem contact met ons op via
info@jachtmentor.nl of telefonisch via nr. 06-23085061.

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op.
JACHTBEDRIJF NEDERLAND
info@jachtbedrijf.nl
www.jachtbedrijf.nl
JACHTMENTOR.NL
info@jachtmentor.nl
www.jachtmentor.nl
Postbus 7
1800 AA Alkmaar
06 230 850 61

