Formulier 1.4
Huur jachtgenot - Jachtaktehouder(s) (enkele verhuurders)
Jachthuurovereenkomst voor enkele verhuurders conform artikel 3.23 lid 1, onderdeel d van de Wet natuurbescherming met de toestemming van de grondgebruiker voor de
uitvoering van vrijstellingen (artikelen 3.15 en 3.16), ontheffingen (artikel 3.17) en opdrachten (artikel 3.18). Voorts is opgenomen de toestemming van de grondgebruiker voor de
verhuur van het genot van de jacht voor zover vereist in art. 3.23 lid 1, onderdeel d, sub 1 van de Wet natuurbescherming. Deze overeenkomst bestaat uit twee pagina’s.
Naam, adres, woonplaats verhuurders
c.q. grondgebruikers

Naam huurders

Omschrijving van
de gronden (kaart en/of
kadastrale nummers)

Verhuur jachtgenot

Toestemming
grondgebruiker

eind datum

Ondertekening verhuurders

Ondertekening grondgebruikers

Postcode en woonplaats

Datum

Handtekening

Oppervlakte

Looptijd overeenkomst
(minimaal 6, maximaal
12 jaar)

ha are ca

begin datum

Adres

Tegenprestatie
(jaarlijks voor
1 december te voldoen)

Datum ondertekening

N.B.: Er is geen maximum aantal huurders.
Voor de duidelijkheid adviseren wij u om de verhuurders en grondgebruikers in het bezit te stellen van een kopie van deze overeenkomst.
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Formulier 1.4
Huur jachtgenot - Jachtaktehouder(s) (enkele verhuurders)
Overeenkomst als bedoeld in artikel 3.23 lid 1 onderdeel d van de Wet natuurbescherming (jachthuur en enkele verhuurders) alsmede toestemming grondgebruiker ten
behoeve van uitvoering vrijstellingen, ontheffingen en opdrachten.
De verhuurder, grondgebruiker en huurder komen als volgt overeen:
Verhuurder(s) verhuren het genot van de jacht als bedoeld in artikel 3.23 van de Wet natuurbescherming op de op de keerzijde van deze overeenkomst genoemde
percelen tegen de aldaar genoemde tegenprestatie en de gebruiker(s) van deze percelen geven toestemming aan de huurder(s) van het jachtgenot om op die percelen
gebruik te maken van de ten behoeve van uitvoering van krachtens de Wet natuurbescherming gegeven vrijstellingen (artikelen 3.15 en 3.16), ontheffingen (artikel 3.17)
en opdrachten (artikel 3.18).
en wel onder de navolgende voorwaarden en bedingen:
Artikel 1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal zes, maximaal 12 jaren ingaande en alzo eindigende op de op de keerzijde vermelde data.
Artikel 2. Huurder is bevoegd aan derden toestemming te verlenen om buiten zijn gezelschap het hem krachtens deze overeenkomst toekomende genot van de jacht uit
te oefenen c.q de hem verleende toestemmingen aan derden te geven (doorhalen indien niet gewenst).
Artikel 3. Huurder is bevoegd aan derden toestemming te verlenen het hem bij deze overeenkomst afgestane genot van de jacht c.q de hem bij deze overeenkomst
gegeven toestemming in zijn gezelschap uit te oefenen (doorhalen indien niet gewenst).
Artikel 4. Huurder is bevoegd om het gehuurde jachtgenot in zijn geheel weder te verhuren c.q. de bij deze overeenkomst gegeven toestemmingen aan een derde door te
geven.
Artikel 5. Bij registratie van eigendomsovergang krachtens de Wet Inrichting Landelijk Gebied van enig in artikel 1 omschreven perceel eindigt deze overeenkomst met
betrekking tot dat perceel tussentijds (doorhalen indien niet gewenst).
Artikel 6. Deze overeenkomst eindigt niet in geval van overlijden van een der partijen. Ingeval één der huurders overlijdt wordt deze overeenkomst voortgezet met de
overige huurders (doorhalen indien niet gewenst).
Artikel 7. De grondgebruiker (indien dit een ander is dan de verhuurder) geeft huurder toestemming het hem in gebruik zijnde gronden te betreden en de toegestane
handelingen te doen uitoefenen, ter uitvoering door de huurder van vrijstellingen (artikelen 3.15 en 3.16), ontheffingen (artikel 3.17) en opdrachten (artikel 3.18). Tevens
geeft hij toestemming voor de verhuur van het genot van de jacht voor zover vereist in art. 3.23 lid 1, onderdeel d, sub 1 van de Wet natuurbescherming door het plaatsen
van zijn handtekening in de kolom ‘Toestemming grondgebruiker’.
Artikel 8. Voorts gelden de navolgende bijzondere bepalingen:
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