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INSCHRIJFFORMULIER  
Geliberaliseerde PACHT Kavel 8 

 Lienden, N, 224 en 1161 (ged.) 
± 03.34.29 ha, Panderweg Lienden  

Inschrijving mogelijk tot 5 december 2022 10:00 uur 
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Personalia   

Naam en voorletter(s)  

Burgerservicenummer  

Adres en huisnummer   

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer   

E-mailadres  
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Bedrijfsgegevens   

Naam (waaronder bekend bij RVO)  

Relatienummer bij RVO  

KvK-nummer    

Aard van het agrarisch bedrijf   

 
 

Inschrijver schrijft hierbij in voor een geliberaliseerde pachtovereenkomst (model hieronder toegevoegd) 
voor het perceel kadastraal bekend Lienden, N, 224 en 1161 (ged.) voor de periode van  
1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.  
 
Kavelnummer 8 Oppervlakte Bieding totale pachtprijs per maand 

(Per kavel NIET PER HECTARE) 

Lienden, N, 224 en 1161 (ged.) ± 03.34.29 ha  
€ ……………………………… 

 
Bijzondere voorwaarde 

 Beheer en onderhoud 
Uitsluitend is toegestaan beweiding door schapen op conform bijgevoegde tekeningen. 
Combinaties van maaien met afvoeren van het maaisel en beweiding zijn toegestaan (in overleg met het 
waterschap) 
Bemesting, hetzij natuurlijk of kunstmatige is niet toegestaan. 

 Het beheervlak wordt door pachter onderhouden d.m.v. beweiden met schapen, het overige onderhoud 
neemt het waterschap voor haar rekening. 
Er wordt 1x per jaar getest d.m.v. onder water zetten van het perceel, vanwege het feit dat dit een 
retentievijver is. 
Bij calamiteiten (grote neerslag) wordt het betreffende perceel gebruikt om water te bergen. 
De schapen moeten er dan zo spoedig mogelijk af. Wanneer dit niet en er blijven schapen op lopen, dan kan 
het waterschap niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of verdrinking van schapen. 

 Alleen agrarische bedrijven gevestigd binnen een straal van 1 km vanaf de percelen komen in aanmerking 
voor een inschrijving.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondertekening inschrijver 
 
Datum:      Naam:     Handtekening:  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Het inschrijfformulier dient te zijn vergezeld van: 
• Een zo recent mogelijk uittreksel Kamer van Koophandel en een kopie van een geldig legitimatiebewijs 

(paspoort, rijbewijs, gemeentelijke identiteitskaart). 
 
Inschrijver verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Het onjuist of onvolledig invullen kan gevolgen hebben voor 
de toewijzing van de pachtgrond. Bij ondertekening verklaart u kennis te hebben genomen van de voorwaarden en bepalingen 
Pacht 2023 die behoren bij de uitgifte van percelen door Waterschap Rivierenland en hiermee akkoord te gaan. Indien dit 
formulier door meerdere personen wordt ingevuld, is elke persoon hoofdelijk aansprakelijk. 
 
Het inschrijfformulier kan uiterlijk 5 december 2022, 10:00 uur gemaild worden naar grondzaken@wsrl.nl. 
o.v.v. Waterschap Rivierenland Inschrijving Pacht KAVEL 8. 
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