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PACHTOVEREENKOMST 
geliberaliseerde pacht voor 6 jaar en korter  

(art. 7:397 lid 1 BW) 

 

ONDERGETEKENDEN: 

 

B.V.:  

Statutair gevestigd:  

Woonplaats:  

KvK-nummer  

Vertegenwoordigd door: 
 

 

  

 

hierna te noemen: "verpachter", 

 

en 

 

………………………… 

gevestigd/wonende te …………………………,  

relatienummer, BSN of KvK-nummer …………………………, hierna te noemen: "pachter", 

 

gezamenlijk hierna te noemen: “partijen”, 

 

verklaren te hebben verpacht en in pacht te hebben uitgegeven, respectievelijk te hebben gepacht en 

in pacht te hebben aangenomen,  

 

de percelen weiland, gelegen aan de Noorderweg te Wijdewormer, tezamen groot circa 12.65.25 ha  

Wijdewormer, sectie A, nummers 

- 89 (3.60.40 ha) 

- 90 (3.23.40 ha) 

- 781 ged. (ca. 5.81.45 ha) 

 

Een en ander zoals nader aangegeven op bijgevoegde kadastrale kaart, hierna te noemen: “het 

pachtobject”. 

 



   

 

 
Pagina 2 van 3 

 

Partijen komen overeen als volgt: 

 

Artikel 1 Toepasselijk recht 

Op de pachtovereenkomst is artikel 7:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

 

Artikel 2 Looptijd 

De pachtovereenkomst is aangegaan voor de duur van 9 maanden, ingaande 1 april 2023 en 

eindigende 31 december 2023. 

 

Artikel 3 Pachtprijs 

De pachtprijs bedraagt € ………. (zegge: …………….……………. euro) per jaar exclusief btw, te 

betalen, in twee (2) termijn(en), uiterlijk op 1 juni 2023 en 1 november 2023. 

Te voldoen op rekeningnummer ………………………………………, 

t.n.v. …………………………………………………………………… 

Verpachter zendt hiervoor aan pachter een factuur. 

 

In aanvulling op artikel 5, lid 2 van de Algemene Voorwaarden zijn 50% van de Waterschapslasten, te 

weten € 60,45 per ha, in bovenstaande pachtprijs opgenomen. 

 

De kosten welke in rekening worden gebracht door de Grondkamer komen voor rekening van pachter.  

 

Artikel 4 Wijziging pachtprijs 

n.v.t. 

 

Artikel 5 Algemene voorwaarden 

Op deze pachtovereenkomst zijn de Pachtovereenkomsten, Algemene Voorwaarden, welke aan deze 

pachtovereenkomst zijn gehecht, voor wat betreft los land onverkort van toepassing, voor zover daarvan 

niet wordt afgeweken in de hieronder genoemde bijzondere voorwaarden.  

 

Artikel 6 Bijzondere voorwaarden 

De navolgende bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen: 

- Het pachtobject mag enkel als grasland gebruikt worden, scheuren van het grasland is niet 

toegestaan. 

- Op het pachtobject rusten geen c.q. aan het pachtobject zijn niet verbonden productierechten 

en/of leveringsrechten en of betalingsrechten. 

- Pachter weet en aanvaardt uitdrukkelijk dat de afgaande grondgebruiker in de periode 15 

februari 2023 t/m 1 april 2023, derhalve voorafgaande aan de ingangsdatum van de 

pachtovereenkomst, maximaal 35 m3 per ha bedrijfseigen mest mag uitrijden. Indien door 

overmacht het niet mogelijk is om in de opgegeven periode de mest uit te rijden heeft de 
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afgaande grondgebruiker twee weken respijt. Afgaande grondgebruiker zal desgewenst pachter 

informeren over hoeveel en waar de mest op het gepachte is uitgereden. 

 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend  

 

 

te …………….…. d.d. ………….     te …………….…. d.d. …………. 

 

 

…………………………       ………………………… 

verpachter       pachter 

 

 

 

 


