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1. Het Goedgeknot-platform gebruiken als knotter 

a. Een nieuw 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 “Regionaal Landschap Meetjesland” 
 

5. Maak je account aan door het invulformulier te vervolledigen 
 
Nota:  
Werken in teamverband is niet verplicht, maar is voor uw eigen veiligheid sterk aan te raden!  
Heb je geen kennissen die je kunnen helpen dan kunnen wij u in contact brengen met andere knotters. 
Je dient de namen van alle teamleden op te geven, ook zij zullen namelijk een knottersovereenkomst moeten tekenen. 
 

 
6. Als je het formulier hebt ingevuld, klik je op de groene knop onderaan: 
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7. U zal een bevestigingsmail van uw inschrijving ontvangen met uitnodiging om voor de eerste keer 

in te loggen. Klik op de link. 
  

 

 
Nota: 
Indien u deze mail niet ziet verschijnen zal hij vermoedelijk in uw spamfolder terechtgekomen zijn, gelieve dus de afzender 
(info@rlm.be)  te markeren als veilig, anders zullen knotopdrachten ook in uw spamfolder terechtkomen! 
 

 
8. U wordt doorverwezen naar uw profielpagina waar u uw wachtwoord  kan instellen en 

persoonsgegevens kan aanpassen. 
 

Nota: 
Gelieve alle gegevens in te vullen, dit maakt het makkelijker om u een passende opdracht te vinden! 

mailto:info@rlm.be
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b. Inloggen met een bestaand account 

1. Surf naar www.goedgeknot.be  

 

2. Klik op “Login”  in de rechterbovenhoek van de pagina 
 

3. Vul uw gebruikersnaam of e-mailadres en wachtwoord in, los het beveiligingsmechanisme 
op en druk op inloggen 
 

 

c. Uw profiel; aanvragen bekijken en behandelen 

 
Wanneer u inlogt ziet u een overzicht van de aan u toegewezen houtaanbiedingen en kan u tevens uw 
profiel aanpassen.  
 

 Uw profiel 
Indien nodig kan u steeds persoonsgegevens veranderen.  
Zeer belangrijk is ruim op voorhand aan te geven of u actief zal zijn het aankomende knotseizoen! 
Dat kan door de optie “Aanvaard opdrachten” aan te passen. 
 

 Uw aanvragen 
Probeer naar de aanloop van de start van het knotseizoen regelmatig eens in te loggen zodat u op de 
hoogte blijft. 

http://www.goedgeknot.be/
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1. Klik op “verwerken” om verdere details te bekijken

 
 

2. Je kan nu de knotbomen/houtkanten ( specificaties en foto’s) bekijken door op “bekijken” te 
drukken in het tabblad “hout onderdelen”.  

 
 

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

 
 

4. Klik op “reageren”  
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5. U komt op een scherm waar u uw mening kan weergeven: 
Selecteer een status en klik op “toewijzing bijwerken”  

 
Er zijn 4 opties mogelijk: 
 

 “Neem contact met de aanvrager”: 
Te gebruiken wanneer u interesse heeft en zal afspreken met de eigenaar op het terrein. 
Wanneer u deze optie aanvinkt zullen de contactgegevens van de eigenaar ook zichtbaar 
worden in het tabblad “Contactgegevens”.  

 
 

 “Geen interesse”  
Te gebruiken wanneer de opdracht op het eerste zicht niet interessant is of wanneer na 
een terreinbezoek de opdracht niet interessant blijkt te zijn. 

 

 “Opdracht aanvaard” 
Te gebruiken wanneer de opdracht u geschikt lijkt. Met mogelijkheid om data in te geven 
en aan te duiden of teamgenoten ook zullen deelnemen. Wanneer u akkoord gaat mag u 
zeker niet vergeten de overeenkomst met de eigenaar te overlopen en te 
ondertekenen VOOR de start van de werken. 

 
 “Afgewerkt”  

Te gebruiken wanneer de opdracht volledig is afgerond. Gelieve dit steeds aan te 
vinken wanneer u klaar bent! 

Nota: 
Wanneer u de status wijzigt mag u niet vergeten op opslaan te klikken! 



                www.RLM.be 
 

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

 

2. Protocol voor knotters 
 

1. De knotter geeft ruim op voorhand te kennen of hij al dan niet actief zal zijn in het komende 

knotseizoen (zoals in voorgaand hoofdstuk besproken). 

 

2. De knotter krijgt doorheen het jaar knotopdrachten toegewezen en volgt deze actief via de 

Goedgeknot-website op (zoals in vorig hoofdstuk beschreven). 

  

3. De knotter deelt persoonsgegevens van opdrachten NOOIT met derden zonder expliciete 

toestemming van die persoon. 

 

4. In geval van interesse in de opdracht verandert de knotter de status van zijn opdracht naar 

“Neem contact met de aanvrager” en maakt hij een afspraak met de eigenaar voor een 

verkennend terreinbezoek. (best neemt de knotter reeds twee exemplaren van de overeenkomst 

Knotter – Eigenaar mee). 

 

In geval van geen interesse in de opdracht (voor of na terreinbezoek) verandert de knotter de 

status van zijn opdracht naar “geen interesse”. 

 

5. Indien de knotter de opdracht wil aanvaarden ondertekend hij samen met de eigenaar de 

“overeenkomst Knotter – Eigenaar”. Zorg dat beide partijen een exemplaar van dit ondertekend 

document hebben. Een derde kopie moet worden bezorgd aan Sander Carael via 

sander.carael@RLM.be of per post.  

 

6. De knotter laat ten laatste 2 dagen voor de start van de werken op voorhand schriftelijk weten 

waar, wanneer en hoe lang hij zal werken (per sms, per brief, per mail).  

Zoniet maakt de knotter geen aanspraak op de verzekeringspolis. 

Daarna kunnen de werken van start gaan. 

 

 

 

 

mailto:sander.carael@RLM.be
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7. De werken worden uitgevoerd zoals afgesproken in de “overeenkomst Knotter-Eigenaar” en 

overeenkomstig met de principes zoals vastgelegd in “Knottersovereenkomst”: 

 

 De knotter beheert volgens de principes “De Code van goede Natuurpraktijk” zoals te lezen 

in bijlage 1 van de “knottersovereenkomst” 

 

 De knotter beheert enkel de door de eigenaar aangeduide (knot)bomen / houtkanten / 

hakhoutbosjes.  

 

 

 De knotter beheert enkel op tijdstippen, op voorhand in overeenkomst met de eigenaar 

bepaald. 

 

 De opdrachtgever kan de knotter ten allen tijde verzoeken de werkzaamheden te staken. 

Indien de opdrachtgever de knotter hierom verzoekt, zal de knotter hier onmiddellijk gevolg 

aan geven. 

 

 

 De knotter verzaagt alle brandbaar hout en staat zelf in voor het transport van het door hem 

gezaagde/gekapte hout. 

 

 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. 

 

 

 De knotter aanvaardt geen velwerken, achterstallig beheer of werken in een bos(rand), noch 

werken in tuinen. 

 

8. Na afloop der werken ruimt de knotter de locatie mooi op en stapelt de fijnste takken ordelijk op 

een plaats die hem door de eigenaar werd aangeduid. Hij past de status van de opdracht aan naar 

“afgewerkt” 

 

9. In het geval de knotter nog een opdracht wenst laat hij zijn status ”aanvaard opdrachten” op “ja” 

staan en kan hij dit laten weten per mail of telefoon. Zoniet zet hij de status op “nee”. 

 

10. De knotter doet geen handelingen of uitspraken die de goede naam van de organisatie kunnen 

schaden en blijft kalm en beleefd in het geval van een conflict. 
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3. Protocol bij een ongeval 
 

1. Voorkomen is beter dan genezen! Durf een opdracht te weigeren/staken indien deze risico’s 

met zich meebrengt! 

 

2. ZORG DAT U STEEDS EEN EHBO-KIT EN GSM BIJ U DRAAGT! 

 

3. Aangezien knotopdrachten juridisch niet als vrijwilligerswerk in aanmerking komen is de 

organisatie niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of schade die de knotter 

veroorzaakt aan derden.  

De knotter beschikt over een eigen polis “Burgerlijke Aansprakelijkheid”. 

Bijkomend heeft de organisatie een aanvullende polis “Burgerlijke Aansprakelijkheid” en een 

polis “Lichamelijke Ongevallen” voorzien. Schade aan eigen materiaal en/of de wagen is niet 

verzekerd. 

Maatschappij   : Ethias 

Polis    : 45.425.545 

4. De knotter verbindt zich ertoe om elk ongeval met schade tot gevolg zo snel als mogelijk en 

ten laatste binnen de 24 uur schriftelijk ( per sms, e-mail, brief) te melden aan de organisatie 

en levert tevens alle bewijsstukken die nodig zijn voor het aangifteformulier bij verzekeraar 

Ethias. 

Met “ongeval met schade tot gevolg” worden zowel lichamelijke als materiële schade aan 

 De knotter 

 De eigenaar 

 Derden  
bedoeld. 

CONTACTGEGEVENS RLM: 

Opvolgend projectmedewerker: Sander Carael; 0470/ 86 36 34 ; sander.carael@RLM.be 

Algemeen: info@RLM.be of 050 70 00 42 

 

 
 

 

 

mailto:sander.carael@RLM.be
mailto:info@RLM.be


                www.RLM.be 
 

4. Privacy als knotter 
 

De organisatie bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt via deze overeenkomst en jouw 

Goedgeknot profiel. Deze gegevens worden gebruikt op basis van gerechtvaardigd belang en 

wettelijke verplichting voor administratie gelinkt aan verzekering en contact in verband met 

opdrachten.  

Indien de opdracht dit vereist en uw toestemming werd verkregen kunnen wij uw gegevens 

verstrekken aan derden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden, tenzij dit wettelijk 

verplicht en toegestaan is.  Uw gegevens worden enkel bewaard tot niet langer dan noodzakelijk 

voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of zoals wettelijk vereist is (maximum termijn van 15 jaar). 

Als je je gegevens wil inkijken, verbeteren of verwijderen, kan dit steeds via een mail aan onze 

organisatie (info@RLM.be). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van 

verwerking van persoonsgegevens vindt u op (www.RLM.be onder privacyverklaring). 

Regionaal Landschap Meetjesland vzw verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de 

bescherming van persoonsgegevens na te leven. 

5. De knottersovereenkomst 
 

Deze overeenkomst is van onbepaalde duur. De overeenkomst kan worden beëindigd mits 

schriftelijke mededeling (mag via elektronische drager) vanwege de knotter of door de organisatie in 

het geval er sprake is van wangedrag, slechte wil en/of het niet conform zijn met de in deze 

overeenkomst opgestelde regelgeving. De persoonsgegevens van de knotter worden dan conform  

de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens verwijderd. 

6. Vormingen en opleidingen 

De knotter kan indien hij dat wenst elk jaar deelnemen aan vormingen en cursussen rond 

kettingzaaggebruik en beheer en krijgt naar inschrijving toe ook steeds voorrang op niet- 

Goedgeknot-leden. 

7. Social media 

De knotter kan indien hij/zij dat wenst ook aansluiten in de facebookgroep “Goedgeknot 

Meetjesland” waar hij in contact kan treden met de andere knotters. 

De knotter mag steeds foto’s van knotbomen, houtkanten, dieren of de werken zelf doorsturen naar 

Regionaal Landschap Meetjesland vzw zodat deze kunnen gebruikt worden op Social Media of in 

publicaties. 

 

 


