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HUUROVEREENKOMST  

 

De ondergetekenden, 

Mevrouw M.A. Meijer, secretaris van de Stichting Veldzorg Oosterdel, handelende namens 

Staatsbosbeheer, directie West, gegrond op de overeenkomst tussen Staatsbosbeheer en Stichting 

Veldzorg Oosterdel,, hierna te noemen verhuurder, en  

 

<naam>, <adres>, < PC plaats>,  

 

hierna te noemen huurder, verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

 

Verhuurder geeft aan huurder in huur, ingaande <datum> en eindigende 31 december 2019, en 

vervolgens telkens stilzwijgend verlengd met een periode van een kalenderjaar, 

 

  kadastrale aanduiding gemeente Langedijk, sectie D nr. 1 gedeeltelijk 

Eiland-

nummer 

Naam eiland Terreintype Oppervlakte  

m2                   are 

Huurprijs per 

jaar 

  Cultuur    €  

 

hierna te noemen: het gehuurde. 

 

Artikel 1 Betaling 

1.1 De huurder betaalt bij het aangaan van de overeenkomst een éénmalige borg van € 250,- en 

ontvangt jaarlijks een ontheffing van het vaarverbod (de vaarpas). 

1.2 De huursom vervalt jaarlijks op 1 januari, voor het eerst op 1 januari 2020. 

1.3 Betalingen vinden plaats door overschrijving op bankrekening NL75RABO0346648769 ten name 

van Stichting Veldzorg Oosterdel. 

 

Artikel 2 Aanvaarding 

2.1 Huurder aanvaardt het gehuurde in de staat, waarin het zich bij aanvang van de 

huurovereenkomst bevindt, met alle daaraan verbonden lusten en lasten. 

2.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken die het verhuurde na het aangaan van 

de huurovereenkomst blijkt te hebben. Hieronder wordt ook verstaan: vervuiling van bodem of 

water door stoffen, die, mede gelet op het gebruik dat van de grond zal worden gemaakt, gevaar 

opleveren voor het milieu en/of de volksgezondheid door gebruik van chemische middelen zoals 

bestrijdingsmiddelen en kunstmest.  

2.3 Huurder is op de hoogte van het feit dat er op de eilanden binnen het Oosterdelgebied 

uitsluitend biologisch geteeld mag worden. 

2.4 Huurder is bij gebruik van chemische middelen (zowel groei- als bestrijdingsmiddelen) 

aansprakelijk voor alle gevolgen hiervan.  

 

Artikel 3 Oplevering 

3.1 Bij het einde van de huurovereenkomst levert huurder het gehuurde op, gelijk aan de staat 

waarin het gehuurde zich bevond bij aanvang van de huurovereenkomst. 

3.2 De huurder blijft verantwoordelijk voor schade en gebreken aan het verhuurde of 

tekortkomingen in het onderhoud daarvan die zich na de oplevering, als bedoeld in het 1e lid, 

openbaren maar voordien reeds zijn ontstaan. 
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3.3 De huurder ontvangt na de oplevering van het verhuurde de bij aanvang van de huur betaalde 

borg van € 250,- al dan niet terug, afhankelijk van de staat van het verhuurde. 

 

Artikel 4 Overig 

4.1 Huurder kan géén aanspraak maken op vergoeding door verhuurder van eventueel geleden 

wildschade aan producten op het gehuurde. 

4.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele bodemverontreiniging in het gehuurde. Van 

bodemverontreiniging is sprake als zich op en/of in de bodem en/of het water van het 

gehuurde hogere concentraties schadelijke stoffen bevinden dan op grond van natuurlijk 

voorkomen is te verwachten, gelet op de stand van de wetenschap en de streefwaarde (ook wel 

genoemd referentiewaarde of A-waarde) van de bij de Wet Bodembescherming 1994 

(Staatsblad 331 en 332) behorende Leidraad Bodembescherming, dan wel daarvoor in de plaats 

tredende gangbare kwaliteitseisen. Het verhuurde is, voor zover aan verhuurder bekend, als 

cultuureiland in gebruik geweest. 

4.3 Bij dit contract behoren de Voorwaarden behorend bij de huurovereenkomst voor de huur van 

een akker in het Oosterdelgebied (‘gedragscode’), mei 2019. Huurder verklaart door 

ondertekening van deze overeenkomst kennis te hebben genomen van deze gedragscode en 

deze te aanvaarden. 

 

Broek op Langedijk, <datum> 

 

Verhuurder     Huurder 

 

 

 

 

…………………………………………… ………………………………………… 

Marieke Meijer    <naam> 


