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INSCHRIJFFORMULIER
Geliberaliseerde PACHT Kavel 9
Vianen, F, 490 (ged.)
± 0.55.47 ha, Lekdijk Hagestein
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 Vianen, F, 490 (ged.) voor de periode van
1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.
Kavelnummer 9

Oppervlakte

Vianen, F, 490 (ged.)

± 0.55.47 ha

Bieding totale pachtprijs per maand
(Per kavel NIET PER HECTARE)
€ ………………………………

Bijzondere voorwaarde
 De gebruiker/eigenaar van het aangrenzende perceel Vianen, F, 489 heeft het recht van overpad om te
komen van en te gaan naar het perceel via de thans door het waterschap te verpachte kavel.
Ondertekening inschrijver
Datum:

Naam:

Handtekening:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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 9.

