
 

Bijlage 3 
 

 

 
INSCHRIJFFORMULIER 

Openbare inschrijving pacht 2023 
 

 

1 
Paraaf inschrijver: 

 
Geliberaliseerde pacht van percelen ‘’Ringdijk’’, aan de 

Pontonweg en Benedenrijweg te Ridderkerk, circa 01.68.68. ha 
(16.868 m2).  

 

 

Kadastraal bekend gemeente Ridderkerk, sectie A, nummers 8721 en 9591, sectie G, 

nummers 3420, 4717 en 4740 (alle gedeeltelijk).  

 

 

Toelichting inleveren formulier: 

Het inschrijfformulier moet volledig ingevuld en ondertekend: 

- hetzij door overhandiging (u ontvangt een ontvangstbewijs); of 

- hetzij per post Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk); of 

- hetzij per e-mail: d.vancooten@wshd.nl.  

uiterlijk op 2 maart 2023 om 09.00 uur zijn ontvangen door het waterschap Hollandse 

Delta, Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk. 

Formulieren die na 2 maart 2023 09.00 uur worden ingeleverd, worden als niet 

ontvangen beschouwd. 

Het risico van te late ontvangst, om welke reden dan ook, ligt geheel bij de inschrijver. 

Aangezien de enveloppen met inschrijfformulier gesloten blijven tot de opening, is het 

noodzakelijk dat u op de buitenzijde van de envelop ‘inschrijving pacht 2023 

D0058209’ vermeldt. Alleen volledig ingevulde en ondertekende en tijdig ontvangen 

inschrijfformulieren zijn geldig. 
 
 

Personalia 

Naam en voorletters 

 

 

Adres en huisnummer 

 

 

Postcode en woonplaats 

 

 

Telefoonnummer 

 

 

E-mail adres 

 

 

 

 

Bedrijfsgegevens 

Bedrijfsnaam  

 

 

Relatienummer RVO 

 

 

Vertegenwoordigd door 
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Bijlage 3 
 

 

 
INSCHRIJFFORMULIER 

Openbare inschrijving pacht 2023 
 

 

2 
Paraaf inschrijver: 

Verklaart hierbij: 

- dat hij kennis heeft genomen van de inschrijfvoorwaarden (bijlage 1) en de concept 

pachtovereenkomst (bijlage 2) en hiermee in te stemmen; 

- dat hij zich onderwerpt aan de voorwaarden en hierbij een inschrijvingsprijs indient 

voor het pachten van de kavel “Ringdijk”: 

 

Kadastrale percelen Oppervlakte m2 

Gemeente Ridderkerk, sectie A, nummer 8721 (ged.) 

Gemeente Ridderkerk, sectie A, nummer 9591 (ged.) 

Gemeente Ridderkerk, sectie G, nummer 3420 (ged.) 

Gemeente Ridderkerk, sectie G, nummer 4714 (ged.) 

Gemeente Ridderkerk, sectie G, nummer 4740 (ged.) 

 

Totaal: 

Circa 262 

Circa 10.452 

Circa 1.504 

Circa 98 

Circa 4.552 

 

Circa 16.868 

  

Voor de pachtsom groot: €                      , voor de gehele kavel per jaar. 

 

 

Door een inschrijving in te dienen, verklaart inschrijver zich onvoorwaardelijk en 

onherroepelijk akkoord met de voorschriften en inhoud van dit inschrijfformulier, de 

inschrijfvoorwaarden (bijlage 1), de concept pachtovereenkomst (bijlage 2) en alle 

overige documenten behorend bij dit document. 

Getekend te: …………………………………. 

 

Datum:……………………………………………. 

 

 

Handtekening inschrijver: …………………………………………………. 
 

 

 


