Een handleiding voor
Knotters

Als knotter aanmelden
Een nieuwe account aanmaken:
1. Surf naar www.goedgeknot.be
2. Klik op “Ik zoek hout/ ik wil bomen knotten”

3. Klik op de blauwe knop onderaan de pagina:

4.

Kies voor welke Regionale Landschappen jij vrijwilliger wil worden:

5. Maak je account aan door het invulformulier te vervolledigen

6. Als je het formulier hebt ingevuld, klik je op de groene knop onderaan:

Als bestaande knotter aanmelden
1. Surf naar www.goedgeknot.be
2. Klik op “Ik zoek hout/ ik wil bomen knotten”

3. Klik op de blauwe knop onderaan de pagina:

4. Klik op “hier”

5. Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in. Klik op “inloggen”.

Ook mogelijk: op de hoofdpagina rechtsboven “login” aanklikken. Je kan dan meteen je gebruikersnaam en
wachtwoord invullen en op “inloggen” klikken.

Een knotaanvraag beheren
Als je inlogt, zie je een overzicht van de aan jou toegewezen houtaanbiedingen:

1. Klik op “verwerken” bij “bewerkingen”.

2. Je kan nu de houtaanbieding bekijken door op “bekijken” te drukken.

3. Je ziet de locatie en gegevens van de aanvraag

4. Keer terug door op “sluiten” te klikken:

5. Klik op “status/toewijzing” om een reactie te geven aan de houtaanbieding :

6. Klik op “reageren”

7. Geef een status en klik “toewijzing bijwerken”

8. Je kan nu de aanbieder contacteren door op “contactgegevens” te klikken.

9. Klik op “sluiten”

Uitloggen
Klik bovenaan rechts op “uitloggen” om uit te loggen.

Een knotaanvraag afwerken
Heb je een knotaanvraag afgewerkt? Vergeet dit dan niet aan te duiden! Je kan dit doen door in te loggen (zie
“knotaanvraag beheren” hierboven in dit document). Volg de stappen 1 tem 6. Selecteer nu “afgewerkt”.

Klik op toewijzing bijwerken en sluiten (stap 7, 8 en 9).

Bij deelname aan dit project verbindt de deelnemer zich tot volgende voorwaarden:
1. Elke deelnemer van deze actie handelt in eigen naam en voor eigen rekening.
2. Regionaal Landschap Meetjesland vzw, noch de eigenaar van de percelen waar werken
plaatsvinden, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. Er kan geen verhaal
uitgeoefend worden ten opzichte van Regionaal Landschap Meetjesland vzw of de eigenaar, noch
voor materiële schade, noch voor lichamelijke schade.
3. De knotter beheert enkel de door de eigenaar aangeduide bomen/hakhoutstoven.
4. De knotter beheert enkel op tijdstippen, op voorhand overeengekomen met de houtaanbieder.
5. De houtaanbieder kan de knotter ten allen tijde verzoeken de werkzaamheden te staken. De knotter
dient hier onmiddelijk gevolg aan te geven.
6. De knotter verzaagt alle brandbaar hout en staat zelf in voor het transport van het door hem/haar
gezaagde/gekapte hout. De knotter stapelt het niet bruikbare hout in een ordelijke stapel op een
plaats door de eigenaar aangewezen of verwerkt of verplaatst dit hout zoals overeengekomen met de
houtaanbieder. ( verbranding op de weide is meestal verboden!)
7. De knotter voert de beheerwerken uit met het correcte materiaal en heeft kennis van de technieken
om de opdracht tot een goed einde te brengen.

