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WATERSCHAP DE DOMMEL    
PACHTOVEREENKOMST 
        
         Pachtcontractnr.: Z56363/I55922 

2019 
 
 
 
 
        
De ondergetekenden: 
 
a. xxx 

naam vennoot/maat:     ………….……………. naam vennoot/maat:       ………….……………. 

naam vennoot/maat:     ………….……………. naam vennoot/maat:       ………….……………. 

  
relatienummer RVO.nl ………………………… of BSN/KvK nummer: ………………………… 
hierna te noemen "de pachter"    
 

b.  Waterschap De Dommel, gevestigd en kantoorhoudende te 5283 WB Boxtel, Bosscheweg 56, ingeschreven 
in het handelsregister onder nummer 17277734, krachtens het bepaalde in artikel 95 van de 
Waterschapswet, ter uitvoering van het namens het dagelijks bestuur van het waterschap door hem genomen 
besluit, hiertoe bevoegd op grond van de ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap De Dommel 2009, 
zoals gewijzigd vastgesteld op 17 maart 2015 door het dagelijks bestuur. de watergraaf en de 
secretarisdirecteur, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.H.M. van der Staak, medewerker 
Grondzaken, hierna te noemen “de verpachter”. 

 
In aanmerking nemende dat de verpachter onderstaand perceel grond in eigendom heeft verworven ter 
realisering van de aan haar opgelegde taken, is de pacht aangegaan voor de duur van ten hoogste één jaar. 
 
Verklaren hierbij te verpachten en in pacht aan te nemen: 

Kadastrale omschrijving Oppervlakte in ha Pachtprijs/ha (€) Cultuurtoestand 

Budel BDL02 H530 1,2480 0,00 Landbouwgrond 

 
aan partijen volkomen bekend, die daarvan geen nadere omschrijving verlangen. Deze pachtovereenkomst is 
aangegaan voor de periode ingaande 1 januari 2019 en eindigende 31 december 2019. 
 
De pachtprijs bedraagt €    
Goedkeuringskosten Grondkamer 2019  €   129,00 

Te betalen €    
 
Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 1 juli 2019 te zijn overgemaakt op de rekening van het waterschap De 
Dommel: Nederlandse Waterschapsbank nummer NL65NWAB0636751759 onder vermelding van “pacht 
gronden seizoen 2019. De factuur hiervoor ontvangt u na ondertekening.  
 
Op de pachtovereenkomst is artikel 7:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 
 
De overeenkomst is voorts aangegaan onder de aan deze overeenkomst gehechte algemene voorwaarden, die 
partijen bekend zijn. 
 
Aldus in drievoud opgemaakt en getekend d.d. 
 
De pachter     De verpachter 

  

 


