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Formulier 3.1
Wederverhuur jacht - Wildbeheereenheid aan jachtaktehouder(s)

Overeenkomst als bedoeld in artikel 3.23 lid 1, onderdeel d, sub 2 van de Wet natuurbescherming, weder-
verhuur jacht alsmede doorgeven van de toestemming van de grondgebruiker ten behoeve van de uitvoering 
van vrijstellingen, ontheffingen en opdrachten (WBE). Deze overeenkomst bestaat uit twee pagina’s.

Overwegende 
dat de onder 1 genoemde partij(en) gerechtigd zijn tot wederverhuur van de jacht, hetgeen blijkt uit de  
aangehechte jachthuurovereenkomst,

komen hierna genoemde partijen, 
1. de wederverhuurder, zijnde de in de aangehechte jachthuurovereenkomst genoemde Wildbeheereenheid,

WBE-(naam, functie) Adres, postcode en woonplaats Handtekening

Naam Adres, postcode en woonplaats Handtekening

en 
2. ondergenoemde wederhuurders

als volgt overeen: 
Wederverhuurder verhuurt het genot van de jacht als aangegeven op aangehechte kopie van de jachthuurover-
eenkomst en geeft de aan haar verleende grondgebruikerstoestemming door, 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: 
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Artikel 1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode lopende van op  ___ - ___ - _______,  

tot  ___ - ___ - _______,  (er geldt geen minimumperiode, de einddatum kan niet na einddatum van de 

aangehechte huurovereenkomst liggen). 

Artikel 2. Wederhuurder voldoet aan wederverhuurder jaarlijks vóór   ___ - ___ - _______,  de huursom 

ad _______________ of ________________________________________________________als tegenprestatie.

Artikel 3. Wederhuurder is bevoegd aan derden toestemming te verlenen om buiten zijn gezelschap  

het hem bij deze overeenkomst afgestane genot van de jacht uit te oefenen c.q. de hem verleende  

toestemmingen aan derden te geven (doorhalen indien niet gewenst).

Artikel 4. Wederhuurder 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 5. 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 6. Voorts gelden de navolgende bijzondere bepalingen: 

Formulier 3.1 
Wederverhuur jacht - Wildbeheereenheid aan jachtaktehouder(s)
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NB: Dit formulier is alleen geldig als een kopie van de originele toestemming is aangehecht.  
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