Blêd  fan  

Bysûnder koartduorjende pachtoerienkomst (KNB-model BPT01D - ferzje 01-02-2000 / 
FA-ferzje 28-10-2005)

Hjoed ✍, ferskynden foar my, ✍, notaris fêstige yn ✍:
1. ✍
hjirnei te neamen: ferpachter;
(FARIABEL BLOK ⇨)
2. ✍
hjirnei te neamen: pachter.⇦
(FARIABEL BLOK ⇨)
2. a. ✍
b. ✍
hjirre hanneljend as iennige maten fan de maatskip dy tusken harren bestiet.⇦
De ferskynde persoanen ferklearje mei elkoar in bysûnder koartduorjende pachtoerienkomst 
oangien te wêzen bedoeld sa as yn kêst 70f lid 5 fan de Pachtwet.
Foar it útfieren fan dy oerienkomst hat de ferskynde persoan sub 1 ferpachte oan de ferskynde 
persoan✍en sub 2 en ✍hat ✍hawwe de ferskynde persoan✍en sub 2 fan de ferskynde 
persoan sub 1 pachte it neikommende registergoed:
✍
(KARBLOK allinnich mooglik oangeande los lân⇨)
, hjirnei te neamen: it ferpachte. It ferpachte is op in kadastrale kaart dy't oan dizze akte hechte 
is troch de wei fan krúsarsearring oanjûn.⇦
Kêsten Pachtwet en Algemiene Pachtbetingsten
Op dizze bysûnder koartduorjende pachtoerienkomst binne de neikommende kêsten fan de 
Pachtwet net fan tapassing:
- de kêsten 3, 4 en 5, earste lid, ûnderdielen a, c en d;
- de kêsten 12 oant en mei 15;
- kêst 18 en kêst 19, earste oant en mei it fjirde lid;
- de kêsten 36 oant en mei 49a;
- kêst 54;
- de kêsten 56a oant en mei 56i; en
- kêst 71, earste lid.
Likemin binne op dizze pachtoerienkomst fan tapassing it Pachtnoarmebeslút en regelings 
oangeande de priistoetsing troch de Grondkamer, de automatyske ferheging fan de pachtpriis, 
it kontinuaasjerjocht, it foarkarsrjocht en de winstdielingsregeling. Op dizze pachtoerienkomst 
binne, as en foar safier dêr by dizze akte net fan ôfwykt is, yntegraal fan tapassing de 
Algemiene Pachtbetingsten fan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, lykas fêstlein yn 
in akte op ienentweintich jannewaris twatûzen passearre foar notaris mr Eric Feijen fêstige yn 
Heerde, hjirnei te neamen: Algemiene Pachtbetingsten 2000 fan de KNB.
De ferpachter en de pachter ferklearje elk in eksimplaar fan de Algemiene Pachtbetingsten 
2000 fan de KNB krigen te hawwen, mei de ynhâld dêrfan folslein op 'e hichte te wêzen, de 
bepalings dy't dêryn foarkomme as wurdlik yn dizze akte opnommen te beskôgjen en harren te 
ferbinen ta it neikommen fan alle ferplichtings dy't harren dêryn oplein binne.
Pachtdoer
Dizze pachtoerienkomst is oangien fan de doer fan ✍ jierren (NB: langer as ien jier, mar 
koarter as 12 jierren). De pacht giet yn op ✍ en einiget mitsdat op ✍.
De ferpachter en de pachter binne elk ôfsûnderlik befoege en berjochtige en lis dizze 
pachtoerienkomst foar goedkarring foar oan de befoege Grondkamer.
Pachtpriis
De jierlikse pachtpriis berint ✍ euro (€ ✍) de hektare, dat sa berint de folsleine jierlikse 
pachtpriis ✍ euro (€ ✍).
Betelling
De pachtpriis moat foarút betelle wurde yn ✍jierlikse ✍moanlikse terminen op de earste dei 
fan ✍elk jier ✍elke moanne, foar it earst op ✍.
Alle betellings moatte dien wurde yn jild, sûnder koarting of skuldferliking, troch oerskriuwen 
op in bankrekken dêr’t it nûmer fan troch de ferpachter oan de pachter opjûn wurde moat.
Steat by oanfurdigjen/Oer- en ûndermjitte/Ferburgen mankeminten
De pachter oanfurdiget it ferpachte yn de steat dêr't it yn ferkeart. Oangeande de rjochten dy't 
de pachter hat op grûn fan kêst 15 Pachtwet (oanpassing fan de pachtpriis by ôfwikende grutte 
fan it ferpachte), kêst 20 Pachtwet (yn goede steat ta beskikking stellen fan it ferpachte) en 
kêst 24 Pachtwet (ûnbekende, ûnsichtbere mankeminten) binne de ferpachter en de pachter 
oerienkommen dat de pachter ôfstân docht fan de foarderings dy't dêrút folgje. Dy ôfstân is 
troch de ferpachter oannommen.
Brûken fan it ferpachte/Underhâldsplicht
De ferpachter en de pachter binne oerienkommen om it ferpachte te ornearjen ta it gebrûk as 
✍.
De pachter moat it ferpachte brûke lykas dat in goed pachter foeget.
Allinnich nei machtiging fan de Grondkamer dy't foarôf krige is, sil de pachter tsjin de wil fan 
de ferpachter oan it ferpachte wizigings oanbringe meie, of de ynrjochting, it stal of de 
bestimming wizigje meie. Sûnder skriftlike tastimming fan de ferpachter yn it foar is it de 
pachter net tastien om op it ferpachte opstallen, dêrûnder begrepen buorden foar reklame en/of 
oare doelen te pleatsen.
Jacht- en fiskerijrjochten
De ferpachter behâldt foar himsels en foar trêden dy't troch him oanwiisd binne it genot fan de 
jacht en de fiskerij op it ferpachte foar. Itjinge dat bepaald is yn kêst C.5 fan de Algemiene 
Pachtbetingsten 2000 fan de KNB is ûnfermindere tusken de ferpachter en de pachter fan 
tapassing.
Unteigening
As it ferpachte hielendal of foar in part ûnteigene wurdt en de ûnteigenjende partij út krêft fan 
itjinge dat bepaald is yn de Unteigeningswet of út krêft fan hokker oar wetlik foarskrift dan ek 
gjin skealeasstelling oan de pachter betellet omdat de oerienkomst dêr't it om giet sletten is nei 
it dellizzen foar it ynsjen fan de plannen fan de foarnommen ûnteigening, sil de pachter gjin 
foardering ta skeafergoeding tsjin de ferpachter hawwe en sil dy net ferplichte wêze om oan 
de pachter dêrom ien of oare skealeasstelling te beteljen.
Neilittigens pachter
Oangeande de ferplichtings dy't by dizze oerienkomst oangien binne, sil de pachter yn fersom 
wêze troch inkelde die of neilittigens of troch inkel ferrin fan in stelde termyn of datum, 
sûnder dat hokker sommaasje, ynfersomstelling en/of sa'n aksje fereaske is. De pachter sil oer 
ûnbetelle pachtpinnings oan de ferpachter fan de ferfaldei ôf oant de dei fan it foldwaan de 
wetlike rinte betelje moatte, mei behâld fan it rjocht fan de ferpachter om it bedrach dat 
betelle wurde moat foar it rjocht te foarderjen of foar it rjocht ûntbining fan dizze oerienkomst 
en/of skeafergoeding te foarderjen. By wanbeteljen fan ien termyn fan de pachtpriis wurdt de 
hiele pachtpriis oer it rinnend jier opeaskber.
Oerdracht molkekwotum
De ferpachter, hjirnei ek te neamen: de ferkeaper, ferklearret yn gearhing mei dizze 
pachtoerienkomst dat de ferpachte grûn op syn minsten foar de doer fan it lêste jier fuortdaliks 
foarôfgeand oan dizze pachtoerienkomst yn gebrûk west hat foar de molkeproduksje. De 
pachter, hjirnei te neamen: de keaper, ferklearret dizze grûn foar de doer fan op syn minsten 
ien jier fan it begjin fan dizze pachtoerienkomst ôf brûke te sillen foar de molkeproduksje. De 
ferkeaper ferklearret yn dit ramt oan de keaper ferkocht te hawwen, dy't ferklearret kocht te 
hawwen en foar it útfieren fan dizze keapoerienkomst oer te dragen respektivelik oan te 
nimmen:
- in referinsjehoemannichte molke fan ✍ kilogram op jierbasis mei in fetgehalte fan ✍ prosint 
(✍ %) mei yngong fan it begjin fan de heffingsperioade ✍ (jier/jier). Dy 
referinsjehoemannichte is no registrearre by it molkfabryk mei de namme ✍ ûnder nûmer ✍ 
as keaper, it ien en oar bedoeld sa as yn de Regeling Superheffing 1993.
Foar de no rinnende heffingsperioade ✍ (jier/jier) sil de oergong fan de neamde 
referinsjehoemannichte molke al foar ✍ (breukdiel) ✍folslein ad ✍ kilogram registrearre 
wurde.
De partijen ferklearje dat dizze ferkeap en oerdracht dien wurde ûnder de neikommende:
Bepalings en Betingsten
Koarting/Taslach
(KARBLOK: by levering tusken 1/11 en 1/4⇨)
Koartings of taslaggen op molkekwotum fan oerheidswegen dy't slagge op de no rinnende 
heffingsperioade komme foar de lêst fan respektivelik binne ornearre foar de ferkeaper.
Bedoelde koartings/taslaggen oangeande de earstfolgjende heffingsperioade komme foar de 
lêst fan respektivelik binne ornearre foar de keaper.⇦
(KARBLOK: by levering tusken 1/4 en 1/11⇨)
Koartings of taslaggen op molkekwotum fan oerheidswegen dy't nei hjoed oplein of takend 
wurde, komme foar de lêst fan respektivelik binne ornearre foar de keaper.⇦
Garânsjes
1. De ferkeaper garandearret oan de keaper:
- dat op de niisomskreaune grûn in molkekwotum rêst fan op syn minsten de ferkochte 
hoemannichte dy't niis neamd is;
- dat oangeande it hjirby ferkochte molkekwotum gjin opkeapregeling jildt en dat er gjin 
transaksjes oangien is of oangean sil of hannelings ferrjochtsje sil dy't fan gefolgen hawwe 
kinne dat it ferkochte molkekwotum net of mar foar in part op de namme fan de keaper steld 
wurdt of de registraasje dêrfan ynlutsen wurde kin.
2. De partijen sille sels soarch drage foar, en ferbine harren foar elkoar oer om folslein mei te 
wurkjen oan in tidich ta stân kommen fan de registraasje fan de kwotumoergong. De ferkeaper 
sil foar sa folle as mar nedich is de keaper net-ynlûkber machtigje om (mei) út namme fan him 
de formulieren te tekenjen dy't nedich binne foar bedoelde registraasje.
Keappriis/Omsetbelesting
De keappriis foar niisneamd molkekwotum berint ✍ euro (€ ✍) útsein hjirnei te neamen 
werrekkeningsmooglikheid.
(KARBLOK ⇨)
Oangeande de levering fan molkekwotum dêr't it hjirre om giet hoecht gjin omsetbelesting 
betelle te wurden.⇦
(KARBLOK ⇨)
Oangeande de levering fan molkekwotum dêr't it hjirre om giet moat al omsetbelesting betelle 
wurde. Dy omsetbelesting is net yn de niisneamde keappriis begrepen en komt foar rekken fan 
de keaper.⇦
Betelling
(KARBLOK: ALTERNATYF A⇨)
Niisneamde keappriis foar it molkekwotum ✍ mei omsetbelesting moat troch de keaper 
betelle wurde oan de ferkeaper: neidat troch him ûntfongen is de pachtoerienkomst dy't troch 
de Grondkamer goedkard is èn neidat him oerlange is: de Untfangstbefêstiging fan de Centrale 
Organisatie Superheffing (COS) fan it Productschap voor Zuivel, hjirnei ek te neamen COS, 
oangeande de melding fan dizze molkekwotumtransaksje.
As neffens de bedoelde COS-Beskikking oan de keaper minder as ✍ kilogram molke op 
jierbasis tawiisd wurde mocht, oars as gefolch fan in koarting fan oerheidswegen, dan sil de 
niisneamde keappriis foar it molkekwotum op 'e nij berekkene wurde op basis fan ✍ euro (€ 
✍) de kilogram molke, mei behâld fan it rjocht fan de keaper ta it foarderjen fan folsleine 
skeafergoeding mei rinte en kosten.
De keaper hat hjoed, ta wissigens foar it neikommen fan syn betelferplichting oangeande it 
molkekwotum, by my, notaris, en my, notaris, alhiel nei it sin in bankgarânsje deponearre dy't 
troch in bankynstelling ôfjûn is dy't yn Nederlân fêstige is. Dy bankgarânsje is net-ynlûkber en 
sil foar de doer fan op syn minsten acht moannen nei hjoed syn jildichheid hâlde en befettet 
fierdersoan de bepaling, dat de bank op earste fersyk fan my, notaris, it bedrach fan de 
garânsje oan my, notaris, útkeare sil. Dy bankgarânsje omfettet boppedat de wissigens foar it 
neikommen troch de keaper fan al syn ferplichtings.⇦
(KARBLOK: ALTERNATYF B⇨)
Niisneamde keappriis foar it molkekwotum ✍ mei omsetbelesting is hjoed troch de keaper 
betelle troch stoarting op in rekken fan my, notaris, yngeande op faluta hjoed.
Niisneamd bedrach sil fuortdaliks troch my, notaris, op in oangeande partijen, direkt 
opfreechbere rintedragende stallingsrekken stoart wurde dy't op namme fan my, notaris, stiet 
by de ✍ (bank), fêstige yn ✍ en sil troch my, notaris, oan de ferkeaper útkeard wurde, 
eventueel fermindere op grûn fan de hjir nei te melden werrekkeningsbepaling, fermeardere 
mei de rinte dy't dêrop kweekt is, fuortdaliks neidat troch him ûntfongen is de 
pachtoerienkomst dy't troch de Grondkamer goedkard is èn neidat him oerlange is: de 
Beskikking fan de Centrale Organisatie Superheffing (COS) fan it Productschap voor Zuivel, 
fêstige yn Rijswijk, ✍de ûntfangstbefêstiging fan it opjefteformulier troch de Centrale 
Organisatie Superheffing (COS) fan it Productschap voor Zuivel, fêstige yn Rijswijk, ✍ 
hjirnei ek te neamen: COS, foar it goedkarren en ferwurkjen fan dy molkekwotumtransaksje. 
As it fan tapassing is, wurdt it bedrach fan de fermindering as gefolch fan de bedoelde 
werrekkening, fermeardere mei de rinte dy't dêrop kweekt is, op itselde stuit útkeard oan de 
keaper.
As neffens de bedoelde COS-Beskikking oan de keaper minder as ✍ kilogram molke op 
jierbasis tawiisd wurde mocht, oars as gefolch fan in koarting fan oerheidswegen, dan sil de 
niisneamde keappriis foar it molkekwotum op 'e nij berekkene wurde op basis fan ✍ euro (€ 
✍) de kilogram molke, mei behâld fan it rjocht fan de keaper ta it foarderjen fan folsleine 
skeafergoeding mei rinte en kosten.⇦
(KARBLOK: ALTERNATYF C⇨)
Niisneamde keappriis foar it molkekwotum ✍ mei omsetbelesting is hjoed troch de keaper 
betelle troch stoarting op in rekken fan my, notaris, yngeande op faluta hjoed. Neamde notaris 
stoart dat bedrach op in direkt opfreechbere rintedragende stallingsrekken by de ✍ (bank), fêstige yn ✍, op syn namme oangeande partijen en keart it bedrach, fermeardere mei de rinte 
dy't dêrop kweekt is, út oan de ferkeaper, fuortdaliks neidat troch him ûntfongen is de 
pachtoerienkomst dy't troch de Grondkamer goedkard is.
As dêrnei - neffens de COS-Beskikking oangeande dizze molkekwotumtransaksje - oan de 
keaper minder as ✍ kilogram molke op jierbasis tawiisd wurde mocht, oars as gefolch fan in 
koarting fan oerheidswegen, dan sil de niisneamde keappriis foar it molkekwotum op 'e nij 
berekkene wurde op basis fan ✍ euro (€ ✍) de kilogram molke, mei behâld fan it rjocht fan 
de keaper ta it foarderjen fan folsleine skeafergoeding mei rinte en kosten.⇦
Kosten
De kosten fan dizze akte, en ek alle rjochten en kosten dy't datoangeande betelle wurde moatte 
(wêrûnder ek dy foar de beoardieling troch de Grondkamer) binne foar de lêst fan ✍.
Slot
FAN IEN EN OAR IS DIZZE AKTE
passearre yn ✍ op de datum yn it haad fan dizze akte neamd.
De ferskynde persoanen binne my, notaris, bekend. De saaklike ynhâld fan de akte is oan 
harren opjûn en taljochte. De ferskynde persoanen hawwe ferklearre om op folslein foarlêzen 
fan de akte gjin priis te stellen ✍(en/,) tidich foar it passearjen
(KARBLOK ⇨)
in konseptakte ûntfongen te hawwen ✍en/,⇦
fan de ynhâld fan de akte kennis nommen te hawwen.
(KARBLOK ⇨)
en wiisd te wêzen op de gefolgen, dy't foar de partijen út de akte folgje.⇦
Dizze akte is beheind foarlêzen en daliks dêrnei ûndertekene, earst troch de ferskynde 
persoanen en dêrnei troch my, notaris, om ✍.
