
 

 

 

Inschrijfformulier pacht artikel 7:397 lid 1 Burgerlijk Wetboek 

Inschrijving is mogelijk voor de blokken 12 en 13 

 

Let op: blok 12 en 13 vallen beide in deelgebied 2. Hiervoor geldt dus dezelfde maatregelentabel met 

dezelfde duurzaamheidsmaatregelen die gekozen kunnen worden. Voor ieder blok vult u een 

maatregelentabel in met daarbij de gekozen bedragen. Onderstaand inschrijfformulier vult u één 

keer in voor alle blokken waarop u inschrijft, met alléén per blok de gekozen (gecombineerde) 

pachtprijzen daarbij, dus zonder omschrijving van de afzonderlijke duurzaamheidsmaatregelen die u 

kiest. 

 

Ondergetekende, 

Naam      :…………………………………………………………………………………. 

Adres      :…………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats   : ………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum    : ………………………………………………………………………………… 

E-mailadres     : ………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer    : ………………………………………………………………………………… 

Inschrijfnummer Kamer van koophandel : ……………………………………………………………………………….. 

Relatienummer (BRS) bij Rijksdienst voor 

ondernemend Nederland (RVO):   : ……………………………………………………………………………….. 

 

Verklaart en garandeert ondergenoemd(e) blok(ken) te willen pachten voor de ingevulde pachtprijs 

per hectare en verklaart kennis te hebben genomen van een akkoord te gaan met de informatie, 

voorwaarden en bepalingen zoals beschreven op de website van de gemeente. In geval van gunning 

aan hem verklaart hij bovendien kennis te hebben genomen van de model pachtovereenkomst en 

algemene voorwaarden zoals opgenomen op de website, daarmee akkoord te gaan en deze te zullen 

ondertekenen.  

Ondergetekende verklaart ermee bekend te zijn dat de geboden prijzen per hectare waarvoor ieder 

blok wordt gegund, na gunning openbaar worden gemaakt. Na de inschrijfprocedure en de gunning 

worden deze gegevens op de website van de gemeente gepubliceerd. 

 

 



Bieding: 

 

1. Bloknummer:………………………….. 

• Bod in euro’s per hectare: € …………………………  

Zegge: ……………………………………………………………………………………………………. euro 

• Fictieve waarde voor gekozen duurzaamheidsmaatregelen per hectare: € ………………… 

Zegge: ………………………………………………………………………………………………………………. euro 

Totaal gecombineerd bod per hectare: € ………………………… 

Zegge: ……………………………………………………………………………………………………………. euro 

 

2. Bloknummer:………………………….. 

• Bod in euro’s per hectare: € …………………………  

Zegge: ……………………………………………………………………………………………………. euro 

• Fictieve waarde voor gekozen duurzaamheidsmaatregelen per hectare: € ………………… 

Zegge: ………………………………………………………………………………………………………………. euro 

Totaal gecombineerd bod per hectare: € ………………………… 

Zegge: ……………………………………………………………………………………………………………. euro 

 

Aldus gedaan en getekend te ……………………….. Datum:  …………………………………… 2022 

 

Handtekening:  …………………………………… 

 

Dit volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier, vergezeld van een per blok ingevulde 

maatregelentabel met daarop de gekozen duurzaamheidsmaatregelen en gekozen prijzen én een 

kopie van een geldig legitimatiebewijs én kvk-uittreksel kunt u in een gesloten envelop persoonlijk 

afgeven aan mevrouw J. van der Loo-Peters. Meld u daarvoor aan de balie van het gemeentehuis, 

Capucijnerplein 1 te 6021 CA Budel. Dit kan op één van de volgende momenten: 

- Donderdag 17 november 2022 tussen 15.00 en 16.00 uur; 

- Maandag 21 november 2022 tussen 14.00 en 16.00 uur; 

- Woensdag 7 december 2022 tussen 10.00 en 12.00 uur; 

- Donderdag 15 december 2022 tussen 15.00 en 16.00 uur. 

De uiterste inleverdatum is 15 december 2022 om 16:00 uur. 

LET OP: Inschrijvingen die onvolledig zijn en/of op andere wijze of na deze datum binnen komen 

worden niet meegenomen in de procedure. 


