jachthuurOVEREENKOMST
(als bedoeld in artikel 34, lid 1 van de Flora‐ en faunawet (jachthuur ) alsmede toestemming
grondgebruiker ten behoeve van uitvoering vrijstellingen art 65 , aanwijzigingen (art 67) en
ontheffingen (art 68)

De ondergetekenden:
Adres:
Gerechtigd tot het genot van de jacht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 33 van de
Flora en faunawet op de hieronder genoemde gronden, de gebruiker van de hieronder genoemde gronden,
hierna te noemen verhuurder en
Naam:.
Adres:
hierna te noemen huurder(s)

komen als volgt overeen:
Verhuurder verhuurt aan huurders het genot van de jacht,
als bedoeld in art 33 van de Flora‐ en Faunawet
op de hieronder omschreven gronden, ter gezamenlijke grootte van................ha. tegen een totale jaarlijkse
huursom van €.............,.... jaarlijks of ander tegenprestatie…………………………… bij vooruitbetaling te voldoen
per.........................................................(datum)
De verhuurder alsmede grondgebruiker van deze gronden geeft de toestemming aan de huurders van het jachtgenot
om op de hieronder omschreven gronden gebruik te maken van de ten behoeve van uitvoering van krachtens de
Flora‐ en faunawet gegeven vrijstellingen (art 65), aanwijzingen (art 67) en ontheffingen (art 68).Tevens machtigt hij
de huurder hierbij, om namens hem deze toestemming te verstrekken aan derden t.b.v. de uitvoering van artikel 65,
67, 68 en 75 F&F‐wet, als bedoeld in artikel 6, Besluit beheer en schadebestrijding.
Omschrijving van de gronden : ( gemeente; sectie; perceelnr en grootte)
Gemeente:
Sectie:
Perceelnr
Grootte
Sectie
Perceelnr
Grootte
Sectie
Perceelnr
Grootte

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal zes en maximaal twaalf jaren
......jaren,ingaande.................................................20.......en alzo eindigende ………………………….....20……...

1. Huurder(s) is/zijn bevoegd om hetzij alleen, hetzij in gezelschap van derden het hem/hen bij deze
overeenkomst afgestane genot van de jacht uit te oefenen.
2. Huurder(s) is/zijn bevoegd om het gehuurde of een deel daarvan, weder te verhuren c.q. de bij deze
overeenkomst gegeven toestemming aan derde te geven.
3. 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.
Aldus overeengekomen.......................................................(datum)........................................................(Plaats
Verhuurder:

Huurder(s):
Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer

Toestemming van de grondgebruiker ten behoeve van de uitvoering van
vrijstellingen (art 65), aanwijzingen (art 67) en ontheffingen (art 68 en art 75)
De verhuurder alsmede grondgebruiker van deze gronden geeft de toestemming aan de huurders van het
jachtgenot om op de hieronder omschreven gronden gebruik te maken van de ten behoeve van uitvoering van
krachtens de Flora‐ en faunawet gegeven vrijstellingen (art 65), aanwijzingen (art 67) en ontheffingen (art
68).Tevens machtigt hij de houder van de toestemming, hierbij, om namens hem deze toestemming te
verstrekken aan derden t.b.v. de uitvoering van artikel 65, 67, 68 en 75 F&F‐wet, als bedoeld in artikel 6, Besluit
beheer en schadebestrijding.
Naam :
Adres:
Postcode en woonplaats:
Omschrijving gronden; Gemeente(n):
Sectie

Perceelnr

Grootte

Sectie

Perceelnr

Datum ondertekening toestemming grondgebruiker:……………………………………..20……
Handtekening: ………………………………………….
Naam houder toestemming

Adres

Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer

Postcode en Plaats

Grootte

