Blêd  fan  

Tyltpacht (KNB-model BPT03D - ferzje 01-02-2000 / FA-ferzje 03-04-2006)

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 ferklearjen mei elkoar in tyltpachtoerienkomst oangien te wêzen 
bedoeld sa as yn kêst 70f lid 1 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 bysûndere koartduorjende pachtoerienkomst binne de neikommende kêsten fan de 
Pachtwet net fan tapassing:
- kêst 2, twadde lid;
- de kêsten 3 oant en mei 8;
- de kêsten 12 oant en mei 15;
- de kêsten 18 en 19;
- de kêsten 36 oant en mei 49a;
- kêst 54; en
- de kêsten 56a oant en mei 56i.
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: maksimaal ien jier by 
ienjierrige tylten, maksimaal 2 jier by twajierrige tylten). 
De pacht giet yn op ✍ en einiget mitsdat op ✍.
De partijen ferbine harren foar elkoar oer en jouwe elkoar hjirby in net-ynlûkbere folmacht om 
dizze pachtoerienkomst binnen twa moannen neidat dy oangien is ta registraasje oan de 
Grondkamer ta te stjoeren.
Gebrûk
De pachter mei it ferpachte allinnich brûke foar de tylt fan: ✍ (N.B.: foar alle gewaaks útsein 
gerssied, gers, alle nôten en stynske weet) en dan om krekt te wêzen foar de ✍ienjierrige 
✍twajierrige tylt. It ferpachte is foar it sluten fan dizze oerienkomst brûkt foar de tylt fan ✍.
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.
Underhâldsplicht
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.
Lêsten
(FARIABEL BLOK⇨)
Foar safier't de Pachtwet soks talit komme de saaklike lêsten dy't oan it ferpachte ferbûn binne 
foar ✍ prosint (✍ %) foar de lêst fan de pachter. It belanget de neikommende lêsten oan: ✍.⇦
(FARIABEL BLOK⇨)
De saaklike lêsten dy't oan it ferpachte ferbûn binne komme net foar de lêst fan de pachter.⇦
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.
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.
Gjin oerdracht produksjerjochten
De ferpachter en de pachter binne der mei op de hichte en komme oerien dat de oerienkomst 
dêr't it om giet gjin gefolgen hat foar de omfang fan de produksjerjochten oangeande it 
ferpachte dy't registrearre binne of noch registrearre wurde moatte.
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 ✍.
