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Erfpachtovereen komst

ONDERGETEKENDEN:

1 de gemeente Weert, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Th. Van
Tilburg, Afdelingshoofd van de afdeling Projectontwikkeling, Postbus 950,
6000 AZ Weert, hierna te noemen "de grondeigenaar"

en

2a. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Multimodale
Terminal De Kempen BV i.o., gevestigd en kantoorhoudende te 5047 TM
Tilburg aan het adres Gesworenhoekseweg 4 en rechtsgeldig
vertegenwoordigd door W.G.A. Versteijnen Investments Transport BV en
lewedi Beheer BV;

2b. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jewedi Beheer
BV, gevestigd en kantoorhoudende te 6001 AP Weert aan het adres Biest 71
met kvk-nummer 13038650 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr.
P,P.J.l. (Paul) Maas;

2c. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelíjkheid WGA
Versteijnen Investment Intermodal BV, gevestigd en kantoorhoudende
te 5047 TM Tilburg aan het adres Gesworenhoekseweg 3 met kvk-nummer
18068483 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. W.G.A. (Wil)
Versteijnen, tezamen, hierna te noemen "de erfpachter"

De ondergetekende sub 1, handelende als gemeld, verklaart bij deze in erfpacht
uit te geven aan de ondergetekenden sub 2a, 2b en 2c die verklaren in erfpacht
aan te nemen:

Een gedeelte van de haven met kademuur alsmede een perceel grond groot circa
21.985 m2, gelegen aan de Kempenweg te Weert, deeluitmakende van de gehele
kadastrale percelen gemeente Weert (WEE01) sectie Q nummer 158, ter grootte
van ongeveer 5055 m2 en gemeente Cranendonck (BDL02) sectie G nummer
L468, ter grootte van ongeveer 16.930 m2 zoals op de aan deze overeenkomst
gehechte en door ondergetekenden gewaarmerkte situatietekening d.d. 26
november 2015 in de kleur geel is aangegeven.

De ondergetekenden, handelende als gemeld, verklaren dat deze uitgifte en
aanvaarding in erfpacht zijn geschied voor een tijdvak van 75 jaren, ingaande op
datum notariële akte.

VERKLAREN AtS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
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Artikel 1 Onderwerp van de erfpacht
Het onderwerp van de erfpacht betreft een gedeelte van een haven met
kademuur en perceel, groot circa 21.985 m2, gelegen aan de Kempenweg te
Weert, deeluitmakende van de gehele kadastrale percelen gemeente Weert
(WEE01) sectie Q nummer 158, ter grootte van ongeveer 5055 m2 en gemeente
Cranendonck (BDL02) sectie G nummer L468, ter grootte van ongeveer 16.930
m2 zoals nader verduidelijkt op de aangehechte tekening.

Artikel 2 Bestemming/gebruik
1. Het in erfpacht uitgegeven registergoed en de daarop reeds gestichte en

nog te stichten opstallen zullen slechts mogen worden aangewend voor het
overslaan en tijdelijk opslaan van goederen en alle overige activiteiten die
gebruikelijk zijn bij de exploitatie van een multimodale terminal.

2. Ter controle van de naleving van het vorenstaande zal aan de
grondeigenaar en/of aan een door deze aan te wijzen gemachtigde op
eerste mondelinge aanvraag toegang moeten worden verschaft tot het in
erfpacht uitgegeven registergoed en tot de daarop reeds gestichte en nog te
stichten opstallen.

3. Erfpachter is gehouden alle schepen alsmede de overgeslagen goederen te
registeren en hiervan jaarlijks verslag te doen aan de grondeigenaar.

Artikel 3 Bebouwing/opstalrecht
De door de erfpachter te stichten opstallen, voorzieningen, suprastructuur,
beplantingen, en andere werken zullen in eigendom toebehoren aan de
erfpachter. Het hiervoor benodigde recht van opstal zal gelijktijdig met de uitgifte
in erfpacht worden gevestigd ten overstaan van een notaris van notariskantoor
Van Gorp/Malherbe te Weert.

Op de vestiging van het opstalrecht zullen zoveel mogelijk de bepalingen en
voorwaarden van het onderhavige erfpachtrecht van toepassing zijn.

De door de grondeigenaar gestichte en te stichten voorzieningen zoals de kade
en kademuur, terreinverharding, terreinverlichting, hekwerk, en andere werken
die in het kader van de subsidieregeling quickwins binnenhavens zijn en worden
uitgevoerd zullen in eigendom van de grondeigenaar toebehoren en maken deel
uit van onderhavige uitgifte in erfpacht.

Artikel 4 Bepaling en herziening erfpachtcanon / betaling canon
1. De jaarlijkse erfpachtcanon bedraagt bij aanvang van de erfpacht:

C 34.477,- . In afwijking van artikel 6 van de algemene erfpachtvoorwaarden
is de canon afgeleid van het door de grondeigenaar geïnvesteerd vermogen.
Nadat de bouw van de terminal gereed is zal de canon worden afgestemd op
het werkelijke door de grondeigenaar geinvesteerde vermogen;

2. De verschuldigde canon zal jaarlijks, zonder schriftelijke aanzegging, met
ingang van 1 januari - en derhalve voor de eerste maal op 1 januari na het
jaar van aanvang van de erfpachtovereenkomst, worden geindexeerd
volgens de CBS Consumentenprijsindex Alle Huishoudens met 2006 als
basisjaar (2006=100). De gewijzigde canon wordt berekend volgens de
formule: de gewijzigde canon is gelijk aan de geldende canon op de
wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de
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kalendermaand die ligt víer kalendermaanden voor de kalendermaand
waarin de canon wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de
kalendermaand die ligt vier kalendermaanden vóór 1 januari van het jaar
van aanvang van de erfpachtovereenkomst.

Artikel 5 Belastingen, lasten en betalingen
1. Eventueel verschuldigde belastingen naar aanleiding van de vestiging van

het erfpachtrecht dient bij het passeren van de notariële akte door de
erfpachter te worden voldaan.

2. Alle betalingen, door erfpachter aan de grondeigenaar te doen, zo van de
canon, als van hetgeen overigens ter zake van het erfpachtrecht mocht
verschuldigd worden, zullen moeten geschieden zonder enige korting,
inhouding of schuldvergelijking door overschrijving op lBAN-nummer NL 13
BNGH 0285009303 ten name van Gemeente Weert onder vermelding van de
naam van de erfpachter.

Artikel 6 Kosten erfpacht en energiekosten
1. Alle kosten dezer uitgifte in erfpacht, die der onderhavige akte en mogelijke

aanvullings- of wijzigingsakten daaronder begrepen, als ook die van de
uitgifte aan de grondeigenaar van een eerste grosse dezer akte, zijn voor
rekening van en moeten worden voldaan door de erfpachter.

2. De energiekosten met betrekking tot het aansluiten, verbruik, gebruik van
gas, water en elektra tijdens de erfpacht komen volledig voor rekening van
de erfpachter. De erfpachter neemt op zich dat hij zich aanmeldt bij de
desbetreffende energ ieleverancier.

Artikel 7 Geschillenregeling
Alle geschillen die naar aanleiding van deze erfpachtovereenkomst en de
"Algemene Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht voor niet-woningbouw"
mochten ontstaan, van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen
die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 8 Notariële akte
De notariële akte zal worden opgemaakt binnen 4 maanden nadat deze
overeenkomst door het gemeentebestuur is goedgekeurd. De notariële akte zal
worden verleden voor een notaris van notariaat Van Gorp/Malherbe te Weert.
De betalingsverplichting van de erfpachtcanon vangt zes maanden na oplevering
van de terminal door de gemeente aan de erfpachter aan, doch niet later dan op
1 januari 2077.

Artikel 9 Hoofdelijkheid
Erfpachters sub 2a, 2b en 2c zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen
die voortvloeien uit deze overeenkomst.

Artikel 1O Koop
In afwijking van artikel 10 van de algemene erfpachtvoorwaarden kan erfpachter
eerst na verloop van vijf jaren het recht van koop inroepen.
De koopsom zal aan de hand van een minnelijk taxatierapport door twee - door
partijen aan te wijzen - rentmeesters worden bepaald waarbij partijen nu reeds
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overeenkomen dat de koopsom nooit lager kan zijn dan de bijdrage die door de
gemeente Weert in dit project is gedaan en zoals bedoeld in art. 4 lid 1 van deze
overeenkomst. Voornoemd bedrag is kosten koper.

Artikel 11 Algemene voorwaarden
1. De bij deze overeenkomst toegevoegde "Algemene Voorwaarden voor de

uitgifte in erfpacht voor niet-woningbouw" zijn van toepassing en maken
integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.

2. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen het in deze overeenkomst bepaalde en
het in de Algemene Voorwaarden, zoals bedoeld in lid L, bepaalde,
prevaleert het in deze overeenkomst bepaalde.

3. De erfpachter verklaart door ondertekening van deze overeenkomst de in lid
1 genoemde Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, hiervan kennis
te hebben ontvangen en hiermee akkoord te gaan.

Weert,
De grondeigenaar (sub 1), voor deze, dhr. Th. (Theo) Van Tilburg

De erfpachter (sub dhr. P.P.J.J. (Paul) Maas en dhr. W.G.A. (Wil)
Versteijnen

Wee
De erfpachter ( deze, dhr. P.P.J.J. (Paul) Maas

ter (sub 2c), voor deze, dhr. W.G.A. (Wil) Versteijnen

4::::'

Bijlagen:
- Situatietekening d.d. 26 november 2O75;
- Algemene voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht voor
niet-woningbouw.
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Hoofdstuk 1 Definities

De hieronder opgenomen definities zijn van toepass¡ng op de betreffende termen in deze
algemene voorwaarden en iedere erfpachtovereenkomst:

Bru ikbare om gevinqsvergu nnino
Een door het College van burgemeester en wethouders verleende omgevingsvergunning
(1) waaftegen geen bezwaar is ingedíend of (2) waartegen bezwaar il ingèAienã aat is
afgewezen, en waartegen uitsluitend nog beroep bíj de rechtbank en/of hoger beroep bij
de Raad van state kan worden ingesteld, en (3) waaftegen een verioek om een
voorlopige voorziening tot schorsing is ingediend tijdens de bezwaarprocedure, het beroep
of het hoger beroep, welk verzoek is afgewezen door de rechtbank.

Cano-¡
De halfjaarlijks terugkerende vergoeding te betalen door de erfpachter als tegenprestat¡e
voor het recht van erfpacht.

College van burgemeester en wethouders
Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert.

Erfoacht
Het zakelijk recht van erfpacht, dat de efpachter de bevoegdheid geeft een gemeentelijke
onroerende zaak te houden en te gebruiken (als ware hij eigenaar), waarvoor de
edpachter een canon aan de Grondeigenaar verschuldigd is. Deie erfpacht vormt het
object van de erfpachtovereenkomst, waarbij deze algemene voorwaarden voor de uitgifte
van erfpacht voor niet-woningbouw behoren.

Erfpachter
Degene die krachtens de erfpachtovereenkomst tot erfpacht gerechtigd is.

Erfpachtovereenkomst
De op schrift gestelde en door partijen ondertekende overeenkomst ter uitgifte van het
recht van erfpacht waarop de van toepassing verklaarde bepalingen van dele algemene
voorwaarden voor de uitgÍfte in erfpacht voor níet-woningbouw van toepassing zijn.

Gemeente
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weeft als bevoegd gezag
in de uítoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden.

Grond
De in erfpacht uit te geven of gegeven onroerende zaak die het object vormt van de
erfpacht.

Grondeioenaar
De gemeente Weett als privaatrechtelijke rechtspersoon en in die hoedanigheid als
eigenaar van gemeentelijke grond bevoegd tot het aangaan van erfpachtovereenkomsten.

In ernstige mate tekoftschieten
Het - behoudens daartoe verleende schriftelijke toestemming door de Gemeente - niet
door de erfpachter zelf gebruiken van de grond en/of opstallen voor het doel en het
gebruik waaryoor deze in erfpacht zijn uitgegeven.

Inqebrekestellino
Een schriftelijke aanman¡ng tot nakoming van een overeengekomen en opeisbare
verplichting waarbij een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld.
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Ingebruikneming
Het moment waarop de erfpachter voor het eerst feítelijk over de in ertpacht uitgegeven
onroerende zaak beschikt door deze te betrekken, er feitelijke werkzaamheden in of op uit
te voeren.

Levering
¡fetÇtet¡t< ter beschikking stellen van de onroerende zaak, zaals bedoeld in artikel 7:9
van het Burgerlijk Wetboek.

Notariële aktq
De 

"oo. "estigíng 
van het recht van efpacht vereiste door de notaris op schrift gestelde

akte van vestiging erfPachtrecht

Omgevinosvergunninq
E"n aan*"aS inged¡end conform de bij Algemene maatregel van bestuur gestelde eisen.

Onroerende zaak
De in de ,itSifte van het recht van erfpacht betrokken grond casu quo de grond met de

daarop/daarin aanwezige opstallen.

Ogstallen
D" 

"p, 
¡" of boven de in erfpacht uitgegeven onroerende zaak aanwezige gebouwen,

werken of beplantingen.

Pariijen
De Grondeigenaar en de erfpachter tezamen.

Uitoifte
üãItig¡ng van het recht van erfpacht op de onroerende zaak en op de eventueel daarop
aanwezige opstallen"

Vervreemden
l,rt¡¿¡scfle of economische eigendomsovergang, bezwaring met beperkte (zakelijke)

rechten dan wel verhuur of pacht van het reeht van efpacht.
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Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

ARTXKEL I ALGE}IEEN

de aanduiding van het in erfpacht te geven perceel;
het bedrag van de canon indien een canon wordt overeengekomen;
voorschriften betreffende het gebruik van de grond en vóor zoveel nodig van
daarop aanwezige of te stichten opstallen;
de looptijd van het recht van erfpacht alsmede;
de datum waarop het recht van efpacht ingaat.

1. De uitgifte in erfpacht geschiedt na een daartoe strekkend besluit van de Gemeente:a' tegen een canon in geld indien een canon wordt overeengekomen;b. voor een bij overeenkomst bepaalde periode;
c. bij notariële akte;
d. onder algemene en bij erfpachtovereenkomst bepaalde voorwaarden.

2' Als algemene voorwaarden gelden deze en de navofgende bepalingen voor zover
daarvan niet wordt afgeweken bij of krachtens een afzondeit¡t 

*Uestuit 
van de

Gemeente, De erfpachtovereenkomst bevat bepalingen met betrekking tot onder
meer:
a.
b.
c.

d
e

ARTIKEL 2 TOESTAND EN AANDUIDING OBJECT
(oMscH RI¡VING UTTGTFTEVERPLTCHTTNG)

1. De Grondeigenaar is, onverminderd het in de aanbieding enlof de
erfpachtovereenkomst bepaalde, verplicht de erfpachter een recht vãn erfpacht te
leveren dat:
a. onvoorwaardelijk ís en niet aan welke beëindigingmogelijkheid dan ook -

uitgezonderd de beëindiginggronden die uit deze aigemene voorwaarden, de
efpachtovereenkomst en de wet vooÊvloeíen - onderhevig is;b. niet is bezwaard met beslagen, hypotheekrechten of inschri¡vingen daarvan;c. niet is bezwaard met andere voor de erfpachter kenbare of 

-bekãnde 
gebrekån;d. vrij is van huur, pacht en andere gebruiksrechten;

e. vrij is van andere bijzondere lasten en beperkingen die anderszins de in de
erfpachtovereenkomst bepaatde bouw, ínrichting en ingebruikneming van de
onroerende zaak verhinderen.

2. De erfpachter aanvaardt de onroerende zaak waarop het ertpacht gevestigd wordt in
de staat waarin h-et zich bevindt op het moment van vestiging van-het effiachtrecht.
De (aspÍrant) erfpachter wordt door de Grondeigenaar in ãe gelegenhåio gesteld
deskundig onderzoek 

. 
naar bijvoorbeeld milieukundige, bouwk-undi-ge of fisische

aspecten uit te (doen) voeren. Indien de onroerende zaak ongescliikt is vbor de
overeengekomen functie of het overeengekomen gebruik hebben de (aspirant)
efpachter en de Grondeigenaar het recht de overeenkomst vóór vestiginj vän het
erfpachtrecht te ontbinden door middel van een aan de weOerpJrtij gerichte
schriftelijke verklaring welke vergezetd gaat van het deskundígenr"ppott *äuiu¡l uun
de ongeschiktheid blijkt.
De Grondeigenaar is in het geval de overeenkomst wordt ontbonden om de hiervoor
genoemde redenen niet verplicht tot enige schadevergoeding. Door het verlenen van
medewerking aan het vestigen van het efpachtrecht verklaren partijen over en weer
dat de onroerende zaak wordt geacht geschikt te zijn voor het beoogãe gebruik.

3' De Grondeigenaar geeft geen enkele garantie of vrijwaring voor de aanwezigheÍd van
haar onbekende gebreken en niet geregistreerde of ãnbeke:nde zakelijke rechlen.

4. De erfpachter kan geen vermindering, kwijtschelding of teruggave van de
overeengekomen canon vordeien wégens schade of onheii van welke-ãard ook, noch
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wegens het gem¡s van het genot van de in erfpacht uitgegeven zaak. De erfpachter is

niei bevoegã de canon te verrekenen met welke vordering op de Grondeigenaar dan

ook.

ARTIKEL 3 HOOFDELI¡KE VERBONDENHEID EN ONDEELBAARHEID

1. Indien het recht van erfpacht aan twee of meer (rechts)personen toebehoort, hetz¡j als

deelgenoten, hetzij als erfpachters van verschillende gedeelten van de onroerende

iaaí, zijn z¡j noof¿et¡jt< jegéns de Grondeigenaar verbonden voor de nakoming van de

uerpíi"hiingãn die voór áJerfpachter uit de erfpacht voortvloeien. In het bijzonder z'tjn

zij àlsdan 
-hoofdelijk 

verbondèn voor de gehele canon die tijdens hun recht opeisbaar

wôrdt, voor zover die canon niet over hun rechten verdeeld is.

Z. De verplichtingen die voor de efpachter uit erfpacht vooÉvloeien zijn ten opzichte van

de Grondeigeìaar ondeelbaar, ook ten aanzien van zijn rechtsopvolgers onder

algemene of bijzondere titel'

3. Indien het recht van erfpacht aan twee of meer (rechts)personen toebehoort, dienen

de gezamenlijke rechthebbenden een van hen als veÉegenwoordiger aan te w'ljzen en

de Grondeigenaar daarvan schriftelijk in kennis te stellen. De Grondeigenaar kan alle

kennisgevingen, aanzeggingen, opzeggingen, vorderingen.en andere verklaringen met

betrekking tot het 
-iec-ht van edpacht rêchtsgeldlg aan of Legetr deze

vertegenwoordiger doen instellen.

4. Wanneer een recht van efpacht in een splitsing van appartementsrechten wordt

betrokken is de verenig¡ng van eigenaars onverminderd het overigens in deze

voorwaarden bepaalde, hoofdelijk verbonden voor de door een of meer

a ppartementseigenaars verschuidigde canon "

ARTIKEL4 VORMVOORSCHRXFTEN EN KOSTEN; AÀNVANG ERFPACHT

1. Tenzij in het desbetreffende besluit een ändere terlrrijrr is vermeld, moet de vegtig¡ng,

splitsíng of wijziging van het er-fpachtbesluit binnen zes weken na dagtekening van het

ULsUetretfen¿ã 
-¡eãtu¡t van da Gemeente geschieden door het verlijden van de

notariëie akte ten oversiaan vd¡t een doo¡- de Grondeigenaai' aan te 
"vijzen 

notaris,

gevolgd door inschrijving daarvan in de daartoe bestemde openbare registers' De

ã'+prðnt gaat in op nèt tijdstip van inschrijving van de akte in_de openbare registers'

De'feitelùke vestiging (ievei¡ng) van het edpachtrecht vindt plaats terstond na de

ondeftekening uan-¿ã notariële-åkte. Vanaf dat tijdstip kqmen de baten de edpachter

ten goede, zi¡:n de lasten voor zijn rekening en draagt hij het risico van de onroerende

zaak.
Indien de notariële akte niet dan wel niet tijdig wordt verleden, bijvoorbeeld in

ãfwachting van de afronding van de vergunningprocedure/. is de (aspirant-)efpachter

e"n u"rgol"ding verschuldigd aan de Grondeigenaar, gelijk aan de in artikel 6 lid 3

bepaaldã vertragingsrentef berekend over de grondwaarde van de in erfpacht uit te

õãuÀn onro"renãe 
-zaak 

en de tijd dat de (asp¡rant-)erf_pachter met de nakoming van

i¡jn-u"rpl¡.f'ting(en) in verzuim is. Dit laat het recht van de Grondeigenaar tot
vórdering van een vergoeding van kosten, schade en renten en het vorderen van

nakoming, tenzij het 
-n¡et (t¡j¿¡g) verlijden van de notariële akte niet aan de

l"tpli"nilätfpachier tan worién 
-toegerekend, onverlet. De (aspirant)erfpachter is

àoor ¡et-enkele verloop van de in de eerste volzin van dit aÊikel bedoelde termijn in

verzuim, zonder dat daaftoe nog enige ingebrekestelling is vereist.

2. De kosten, rechten en beiastingen die verband houden met de uitgifte, vestiging,

*Ur¡g¡ng, splitsing, overdracht, toedeling, omzetting en overgang van het

eÉpJcnüecf,t - ¿e"úosten die verband houden met een eventueel vereiste kadastrale

opmet¡ng daaronder begrepen - komen voor rekening van de erfpachter per het

tijdstip van levering (artikel 4' lid 1).
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3. De efpachter draagt er zorg voor dat voor zijn rekening een door de notarisgewaarmerkt afschrift of uittreksel van alle tijdens de duuivan de erfpacht op te
maken akten aan de Grondeigenaar wordt toegezonden.

4- Ingeval van overgang van het erfpachtrecht onder algemene titel dienen de
rechtverkrijgenden de Grondeigenaar binnen drie maanden iñ kennis te stellen van die
overgang en op wie de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het erl.pachtrechtzijn overgegaan, onder overlegging van eãn afschrift van de op de overgang
betrekking hebbende notariële stukken. Zolang deze kennisgeving niet ¡s gedaanj¡¿n
een rechtsopvolger van de erfpachter aan de overgañg gãnerlei rËchtsgåvolg
tegenover de Grondeigenaar ontlenen.

5. De overeenkomst tot vestiging van het recht van erfpacht zal met inachtneming van
het in dit artikel bepaalde voorts ontbonden kunnen worden verklaard indien nieivoor
de in de overeenkomst genoemde datum een bruikbare omgevingsvergunning isverkregen. op vervulling van de hiervoor omschreven voorwaarde kan zowei de
Grondeigenaar als (aspirant) erfpachter zich beroepen. Dit beroep moet geschieden
door middel van een aangetekende brief. Deze mededeling diånt uiteñi¡t op de
voorlaatste dag van de in de overeenkomst tot vestiging varihet recht van- erfjacht
genoemde termijn in het bezit van de wederpartij te z¡jn.-

ARTIKEL5 WOONPLAATSKEUZE

Voor de uitvoering van deze overeenkomst kíezen partijen woonplaats ten raadhuize van
de gemeente Weert.

ARTIKEL 6 VASTSTELLING EN BETALING VAN DE CANON

1. Indien terzake van de erfpacht een canon is overeengekomen, is de erfpachter vanafhet tijdstip van fevering van het erfpachtrecht (aÉikel 4, l¡d lj een canon
verschuldigd. Het bedrag van de canon wordt voor de eerste keer door de
Grondeigenaar vastgesteld tegelijk met het besluit tot uitgifte. De jaarlijks" à.non
wordt bepaald aan de hand van (1) de grondwaarde vermeniguuldigd met 1ä¡ een vast
rentepercentage. DaarbU geldt dat de grondwaarde bij voorkèur wõrdt atgàtéia uit hetgeldende grondprijsbeleid van de Grondeigenaar õC ¡U het ontbrelien van eengrondprijsbeleid, uit een taxatie.

2. Het geldende rentepercentage is opgebouwd uit (1) de gehanteerde rente in deg_emeentelijke grondexploitaties vermeerderd met (2) een-percentage risico-opslag
(o'5o/o) vermeerderd met (3) een percentage wínst eÀ ádm¡n¡stratiekoJten (O,So/oi.

3. De canon is excf usief kosten in verband met een eventueel te verlenen
omgevingsvergunning, zoals leges, en exclusief kostenverhaal op basis van de Wet
ruirntel ijke ordening.

4. De canon moet halfjaarlijks bij vooruitbetaling voor 30 juni en 31 december zijn
voldaan, tenzij in de erfpachtovereenkomst een andere datum is bepaald. Alle
betalingen dienen plaats te vinden in Nederlandse valuta zonder enige korting ofverrekenÍng, behoudens voor zover de wet verrekening toestaat. Oe er+pac-hter
ontvangt halfiaarlijks een nota, waarin de wijze van betalÍng is aangegeven, met dien
verstande dat de erfpachter gehouden is de canon t¡jdíg te voldoen. 

- -

5. Indien de canon niet, niet tijdíg, of niet volledig wordt betaald, is een vertragingsrente
verschuldigd ter hoogte van één procent (tózo) per maand over het achterita¡ige
bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop'de-cånon is verschuldigd, waarbij eengedeelte van een maand geldt als een volle maand. Deze rente is ook verschùldigd
índien de wanbetaling níet aan de er-fpachter kan worden toegerekend (overmacht).
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7

Wanneer de edpachter een vertragingsrente verschuldigd is, strekt een betaling

allereerst in mindering van de verschutdigOe vertragingsrente, en vervolgens pas in

mindering van de achterstallíge canon.

Het bepaalde in lid 3 laat onverlet het recht van de Grondeigenaar tot vordering van

"en 
uergoe¿ing van kOsten, schaden en renten alsmede tot vOrdering van nakoming

ARTXKEL 7 (JAARLIJKSE) HERZIENING VAN DE CANON

1. De verschuldigde canon zal jaarlijks, zonder schriftelijke aanzeggíng, met ingang van

1 januari - en derhalve voor de eerste maal op 1 januari na het jaar van aanvang van

de erfpachtovereenkomst, worden geTndexeerd volgend de cBS consumentenprijs-
index Alle Huishoudens met 2006 ãls basisjaar (2006=100). De gewijzigde .canon
wordt berekend vðigens de formule; de gewijzigde canon is gelijk aan de geldende

canon op de wlJãlgingsdaturrr, verr¡enigvutd¡gd met het indexcijfer van de

kalendermaand diá lígt 
-v¡er 

kaiendermaanden voor de kalendermaand waarin de

canon wordt 
"ung"puðt, 

gedeeici door het indexcijfer van de kalendei'maand die ligt

vier kalendermaån¿"n' îéór 1 januari van het jaar van aanvang van de

edpachtovereenkomst'

2, Onverminderd het in lid 1 bepaalde zal de Grondeigenaar tienjaarlijks de.grondwaarde

herzien naar een actuele wàarde die brl voorkeur wordt afgeleitj uit lret. geldende

ôionJprUsOeleid van de Gemeente of, bij het ontbreken vãn een grondprijsbeieicj, uit
aan f¡vaiie

3. Tevens zal de Gemeente in aanvulling op het gestelde in lid 2 tienjaarlijks het

rentepercentage herzien naar de (1) actuele rente in de gemeentelijke

grondexpioitatìes vermeerde¡-d met iZi eel percenta.ge risicc-opsiag (0,5o'zoi

vermeerderd met (3) een percentage winst en administratiekosten (0,50/o)'

4. De opnieuw berekende canon kan daarbij niet lager zijn dan de laatst bekende

geindexeerde canon-

ARTIKËL8 TERUGBETALING CANON BI¡ TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

Tussentijdse beeindiging van het recht van erfpacht op verzoek.van de eúpachter geeft

gåån r"tf'rt op terugUãtaling of verrekening van reeds betaalde canons en/of ander

6etaalde bedragen het recht van erfpacht aangaande'

ARTIKEL 9 LASTEN EN BELASTINGEN

1. Alle gewone en buitengewone lasten, waaronder begrepen alle belastingen die ter zake

van 
-de 

onroerende zãak worden geheven, komen ten laste van de erfpachter met

inéung van de dag van het ingaãn van de ertpacht, of - in geval van eerdere

inlebiuikneming - vanaf de datum van ingebruikneming'

Z. Indien rie Grondeigenaar een betaling heeft verricht die krachtens de algemene of b'tj

ãr.fpachtovereenkJmst bepaalde voorwaarden ten laste van de erfpachter komt, dient

ãe'erfpachter het betaalde bedrag aan de Grondeigenaar te vergoeden binnen een

*a"nd' nadat de efpachter daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
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ARTIKEL 10 RECHTvAN KOOP; KoOpsOM

1 De erfpachter heeft gedurende de gehele erfpachtperiode het recht van koop van de
desbetreffende on roerende zaa k-

ARTIKEL 11 VERPLTCHTINGEN VAN DE ERFPACHTER

De erfpachter is verplicht de onroerende zaak en de daarop te stichten of gestichte
opstallen uitsluitend te gebruiken voor het doel en het gebruik als in de ãkte van
vestiging van het recht van efpacht bepaald,

Het is de erfpachter niet toegestaan:
a- de onroerende zaak zonder toestemming van de Gemeente op een andere wijze te

gebruiken dan het in de akte van vestiging aangegeven gebruik dan wel een
handeling in strijd met dat gebruik te verrichten;

b. de onroerende zaak te gebruiken voor het verrichten van werkzaamheden als
gevolg waaryan de onroerende zaak en/of de omgeving daarvan - de bodem
daaronder begrepen - wordt of kan worden verontrèinígd met stoffen die
schadelijk zijn voor het mifíeu enlof de volksgezondheid;

c. de zich bij aanvang van de erfpacht op de grond bevindende opstallen geheel of
gedeeltelijk te slopen of het bouwvolume van de opstallen te wijzigen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente.

d' bU n¡et, niet tijdige of níet behoorlijke naleving van het bepaalde in de leden 2a tot
en met 2c verbeurt de erfpachter een boete van € 250,- (zegge: TWEEHONDERD-
VIIFTIG EURO) per overtreding per dag dat de overtreding voortduuÉ zulks
onverminderd het recht van de Grondeigenaar tot het vorderen van de door haar
geleden schade.

onverminderd de bepalingen van de Bouwverordening gemeente weert is de
erfpachter verplicht de grond en de daarop bij aanvang uañ ¿e erfpacht aanwezige
opstallen als een zorgvuldig schuldenaar in een behoorlijke staat te (onder)houden ãn
daartoe tijdig alle maatregelen - reparaties daaronder begrepen - te nemen die
hiervoor nodig dan wel wenselijk mochten zijn. Ingeval van onvoldoende onderhoud
van de grond of van de opstalfen behoudt de Grondeigenaar zich het recht voor om
voor rekening en risico van de erfpachter bepaalde onderhoudswerkzaamheden of
reparaties te doen uitvoeren.

De effpachter is verplicht de opstallen bij geheet of gedeeltelijk teniet gaan te doen
herbouwen of herstellen, tenzij in de erfpachtovereenkomst in dit liader andere
afspraken zijn gemaakt.

De grondwaarde annex koopsom voor de desbetreffende onroerende zaak wordt bij
voorkeur afgeleid uit het dan geldende grondprijsbeleid of, bij het ontbreken van eeñ
grondprijsbeleid, uit een taxatie. Gedurende de eerste vijf jaar, gerekend vanaf het
moment van aanvang van de erfpacht, heeft de erfpachter het recht de onroerende
zaak te kopen tegen de waârde van deze onroerende zaak op het moment van
aanvang van de erfpacht' Na vijf jaar heeft de erfpachter het recht de onroerende
zaak te kopen tegen de dan geldende grondwaarde op basis van het gemeentelijke
grondprijsbeleid, of bij het ontbreken van zo'n beleid op basis van een minnelijk dóor
paftijen overeengekomen taxatiewaarde. Daarbij geldt dat de grondwaarde nimmer
lager zal zijn dan de grondwaarde die bij het berekenen van de ðanon voor het eerste
jaar als uitgangspunt heeft gediend.

1

z.

3

4.

5 De erfpachter moet de opstallen op zijn kosten tegen herbouwwaarde doen verzekeren
en zolang de erfpacht duurt verzekerd houden. Híj ís gehouden de polis van de
verzekering aan de Grondeigenaar op diens verzoek ter inzage te verstrekken, Ingeval
van schade is erfpachter:
a. bij voortzetting van de activiteit verplicht om bínnen een jaar na uitkerÍng van de
. assurantiepenníngen tot wederopbouw of herstel over te gaan;
b. bij beëindiging van de actíviteit verplicht tot gehele oniruiming (en ingeval van

aanwezige bodemverontreiniging tot bodemsanering) over te gaan.
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6. De Grondeigenaar is gerechtigd eenmaal per jaar de opstallen door deskundlgen te

doen opnemen.

ARTTKEL 12 REALISATIE OPSTALLEN DOOR DE ERFPACHTER

1. Afvoer-, transport- en stottkosten met betrekking tot vrijkomende grond als gevolg

van bouwactiviteiten in het kader van opstalrealisatie komen ten laste van de

erfpachter.

Z. Indien de realisatie van opstallen plaatsvindt in een archeologisch verwachtingsgebied

dient erfpachter zich rekenschap te geven van het bepaalde in Erfgoedverordening

2012 gemeente Weert.
Wannãer bij de uitvoering van de werkzaamheden archeologische resten. worden

aangetrofteñ dient op grond van artlkel 53 Monumetrtetrwet 19BB onmiddellijk dc

Gerñeente geinformeård-te worden en in de gelegenheid gesteld te worden onderzoek

te verrichten.
De Grondeigenaar is niet aansprakelijk voor geleden

vertragingsschade) als gevolg van door haar ingestelde

onderzoeken ter borging van archeologische waarden'

Indien planrealisatie niet mogelijk is vanwege besluttvorm¡ng dOOr de Gemeente irl lleL

kader van de te voeren publiekrechtelijke (planologische) procedures waardoor een

omgevinEsvergunningaanvraag in afwijking '¡an het geldende bestemmingsplan niet
genînorãerd ftordt casu quJ ongedaan gemaakt wordt eai erfpachter geen recht

ñebben op enige vergoeding ¡n wãlke vorm dan ook' Erfpachter zal daarentegen wel

worden vrijgesteld van betaling van de halfiaarl'tjkse canon'

schade {waaronder
maatregelen en/of

3

ARIÍKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING GRONDEIGENAAR

ARTIKEL 14 GEDOOGPLXCHT ERFPACHTER

1

z

Indien de opstallen niet voldoen aan de eisen die daaraan in de gegeven

omstandigheden gesteld mogen worden en daardoor gevaar voor personen

i*aaronaé. de eñpachter zelf¡ of zaken opleveren, is de erfpachter daarvoor

åansprakelijk wannee¡. dit gevaar zich verwezenlijkt en vrijwaart de erfpachter" de

Groncieigenaar.

De erfpachter vrijwaaft de Grondeigenaar van alle aanspraken van derden op

u"rgo"åing van schade die na de ingangsdatum van de erfpacht zijn ontstaan door het

geb-ruik oi door verontreiniging van de onroerende zaak dan wel door gehele of
gedeeltelijke instorting van de opstallen.

1

2

3

De efpachter is r¡erplicht te gedogen dat op, in, aan of boven de grond en de

ãpstallån palen, ka'bels, vezels, draden, isolatoren, schakelkasten, leidingen'

dra¡nagebuizen, rioleringen en andere inrichtingen, voorwerpen en/of voorzieningen

ten behoeve van openbãre doeleinden worden aangebracht, gehouden, onderhouclen,

vernieuwd of verwijderd, wanneer dit door de Gemeente wordt gelast'

Over de plaats waar en de wijze waarop de hiervoor bedoelde inrichtingen,

ucor*urpeå en voorzieningen worden aangebracht zal tevoren overleg plaats vinden

met de efpachter.

Alle schade die het onmiddellijke gevolg is van het vorenstaande zal door de

Grondeigenaar nãar haar keuzã en op haar kosten worden hersteld of aan de

rechthebbende worden vergoed.
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4" De erfpachter is te allen ttide aansprakelijk voor alle schade die opzettelijk wordt
toegebracht aan de aanwezige zaken door toedoen van hemzelf of vah persónen van
wie hij zich bedient of voor wie hij aansprakelijk is.

5' Onverminderd het vorenstaande is de erfpachter verplicht te gedogen dat door of
namens de Gemeente leidingen en/of opstallen worden aangelégd óf opgericht ten
behoeve van de op het erfpachtterrein gevestigde of nog te vest¡gen'act¡v¡te¡t of
inrichting alsmede voor zover nodig ten behoeve van de eláktric¡te¡t-, gâs-, water- en
data/telecommunicatievoorzieningen alsmede andere technische uóoLieáingen van
het bestemde gebied in het algemeen. De erfpachter dient eveneens te gedõgen datde leidingen en opstallen worden gehouden, gebruikt, onderhoudeñ, hãrsteld,
vernieuwd en verwíjderd.

ARTIKEL 15 VERHURING EN VERPACHTING

1' De erfpachter is slechts bevoegd de zaak waarop het recht van erfpacht rust of (een)
gedeelte(n) daarvan te verhuren of te verpachten na voorafgaande sctrrirtètl¡t<é
toestemming van de Grondeigenaar. Geen verhuur en/of verpaãhting van de zaak
waarop de erfpacht rust kan plaatsvinden voor een termijn langer ¿añ ¿ie waarvoor
erfpachtrecht ¡s gevestigd. Indien de erfpacht wordt vãrbngã op grond van het
bepaalde in artíkel 20 (verlenging erfpacht), kan de verhuur ãn¡of vãrpachting met
dezelfde termijn worden verlengd. De er{pachter is aansprakelijk vbor doãr de
Grondeigenaar te maken kosten en te betalen vergoedingen om de huur- enlof
pachtovereenkomst te beëindigen die zonder door de vorãnbedoelde toestemming
werd aangegaan dan wel die zonder daarvoor expliciet door de Grondeigenaar
verleende toestemming doorloopt na afloop van de termijn waarvoor de erfpachi werd
gevestigd of werd verlengd op grond van aftikel 20.

2. De huurder of pachter is naast de erfpachter hoofdelijk aansprakelijk voor de
verplichtingen uit hoofde van de edpacht. De erfpachter draagt ei zorg voor dat de
huurder of pachter bij de verhuring of verpachting deze aansprakelijkhãid jegens de
G rondeigenaa r aanvaardt.

3. Indien en zodra de Grondeigenaar de erfpachter schriftelijk medegedeeld heeft dat de
efpacht niet vooftgezet zal worden, de mogelijkheid van verleng-ing is vervallen dan
wel de erfpacht na het verstrijken van de tijd waarvoor de erFpãcñt werd gevestigd
doorloopt op de wijze als is bepaald in artikel 21 (einde erfpac'ht na verlooi van determijn (doorlopen erfpacht)), verplicht de erfpachter zich met betrekting tot te
sluiten huur- en pachtovereenkomsten dan wel te wijzigen of te verlengen bãstaandehuur- en pachtovereenkomsten, voor zover deze de termijn úraarvoor het
erFpachtrecht is verleend overschrijden, tevoren met de érondeigenaar tot
overeenstemmíng te geraken.

4. De in het derde fid genoemde verplichting heeft de erfpachter gedurende de laatste
vijf jaren van de eÉpachttermijn ook in geval door de erfpachte? niet om verfenjing
van de erfpacht als bedoeld in añikel 20 (verlenging erfpacht) is verzocht.

5' Indien de erfpachter de in de leden 3 en 4 genoemde verplichtingen niet nakomt is de
Grondeigenaar bevoegd gestanddoening van de betrèffende huur- enpachtovereenkomsten te weigeren, zulks met ínachtneming van de
dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Het in de laatste volzÍn van het eerste lid
bepaalde, is van overeenkomstige toepassing.

6. De Grondeigenaar is na het eindigen van de erfpacht te allen tíjde bevoegd om indienzíj zulks noodzakelijk acht de door derden krachtens een bevoegdeT¡k door ae
efpachter aangegane.verhuur of verpachting verkregen rechten rnõr inä.i,tneming
van de wettelijke bepalingen te beëindigen.
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ARTIKEL 16 SPLITSINC VAN HET ERFPACHTRECHT

1. De er-fpachter is niet bevoegd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de

Grondeigenaar te splitsen ioor overdracht of toedeling van de efpacht op een

gedeelte van de zaak.

Z. De erfpachter is slechts bevoegd zijn recht te splitsen in appartementsrechten na

verkregen toestemming van de Grondeigenaar'

3. De Grondeigenaar kan aan het verlenen van de in lid 1 en 2 bedoelde toestemming

voorwaarden verbinden. Bij het verlenen van hun toestemming bepaalt de

Grondeigenaar tevens op welke w'rjze de canon gesplitst zal worden.

Indien de erfpacht is gesplitst in appartementsrechten, is de vereniging van elgelaaF
hoofdelijk verbonden íoor Oe dooi een of meer appartementseigenaren verschuldigde

canon ;n is het in dit artikel bepaalde voor appartementseigenaren van

overeenkomstíge toepassing. Daarnaast is de vereniging van eigenaars hoofdetijk

verbonden voor alle ãndere verplichtingen die voor een of meer

a p p arte menisei gena re n voo rtvloeie n u it het erfpachtrecht'
pe .anon die na splitsing opeisbaar wordt, wordt over de appartementsrechten
u"r¿ãàfA in gelijke'delen, tenzij daarvoor bij het reglement van splitsing met

toestemming lan ae Grondeigenaar een andere verhouding is bepaald.

Daarnaast d'ient, zolang de Grondeigenaar niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders te

kennen heeft gegÑen, inning van de cart6rl van de verschillende

appartementseigenarén en betal¡ng ãaarvan aan cie Groncieigenaar te geschiecien cioor

de .,,ereniging van eigenaars'

De erfpachter is verplicht bU zijn verzoek om schriftelijke toestemming van de

Cion¿e¡genaar zoals bedoeld iñ tl¿ Z een exemplaar van de ontwerpakte van splitsing

in appaåements¡-echten en het daarbij behorende splitsingsreglement toe te zenden.

in áanvulf¡ng op het bepaalde in de wet dient in de akte van splitsing te worden

vermeld de bepaling dat:
a. iedere appaÉementseigenaar lnstaat voor de nakoming van alle verplichtingen

weike verband houden met zijn aandeel in het erfpachtrecht, alsmede;
b. de vereniging van eigenaarJ hoofdel'rjk verbonden is voor de door een of meer

h,.tl¡^J^ ^àñ^F aa ¡l:l !nninn .laan¡an aAn ¡le
AppañelllgnISe¡geilAIeti vËi>L¡¡li¡uiliuc Lqirvrr ç!r uur rr'¡rr¡¡Y

Grondeigenaar zal geschieden doãr de veren¡ging van eigenaars, -zolang de

Grondei!enaa¡- niet u¡tdrukkelijk en schriftelijk anders te kennen heeft gegeven,

alsmede;
c. voor de wijziging van de akte van splitsing alsmede v.oor splitsing van een- 

appañem"ntsrã.ñt in appaÉementsrechten (cndersplitsing) voorafgaande

toestemming van de Grondeigenaar is vereist;
-rit-^t L^^^àr,.r^ ¡¡¡araonlznmqfi¡a tôênâsC¡no iS VOO!'ci. rlet in oiE at L¡Kei úcPc¡qiuc vqrr vve, çu¡,¡\e¡¡,Jut v lvvPyyv¡,,Y

appa rtementseigena ren'

Na het passeren van de notariële akte van splitsing zal aan de Grondeigenaar door de

erfpachter een gewaarmerkt afschrift van de splitsingsakte alsmede - indien van

toepassing - het splitsingsreglement worden gezonden'

5.

6.

ARTIKELIToVERDRACHT'oVERGANGENBEZWARINGvANHET
ERFPACHTRECHT; ONDERERFPACHT

1 De overdracht of toedeling van het erfpachtrecht of een aandeel daarin

luppu*"*"ntsrecht) of de bezwaring van het erfpachtrecht of een aandeel daarin

iuããu't"r"ntsrechti met een recht vãn vruchtgebruik of een hypotheekrecht behoeft

voorafgaande toestemming van de Gi"ondeigenaar'

Ingeval van overdracht, toedeling of bezwaring met een recht van vruchtgebruik va.n

ñei erfpacfrtrecht of een aandeei daarin (appartementsrecht) dient daarvan door de

ôrã".åtu quo de nieuwe erfpachter binnen twee maanden kennis te worden gegeven

aan de Grondeigenaar door toezending van een gewaarmerkt afschrift van de akte van

2
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overdracht' overgang of vestiging. Indien en zolang deze kennisgeving niet is gedaan,
blijft de gewezen erfpachter tegenover de Grondeigenaar naast-d" nier*" 

".íp".r.,iu.hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen diJvoor de erfpachter uit de erfpacht
voortvloeíen e¡ kan de.nieuwe erfpachter aan de overdracht of overgang genertei
rechtsgevo lg tegenover de Grondei genaar ontlenen.

Na de overdracht of toedeling van het erfpachtrecht, een gedeelte daarvan of een
aandeel daarin, zijn de verkrijger en zijn rechtsvoorganger hãofdelijk verbonden voorde door laatstgenoemde verschufdigãe canon ¿¡e ¡ñ de voorafgaande vijf jaar
opeisbaar is geworden. Daarnaast zijn de verkrijger en zijn iechtsvooigañger
hoofdelijk aansprakelijk voor hetgeen de Grondeijãnaar andãrszins blijkens ðenschriftelijke opgaaf van de Grondeigenaar uit hoofde van het erfpachtrec-ht van devoormalige erfpachter te vorderen heeft. De in de vorige volzin bedóelde opgaaf wordiop eerste verzoek van de (voormalige) erfpachter dan wel verkrijgó aan de(voorma lige) erfpachter en diens (beoogdei rechtsopvolger verstrekt.

De erfpachter is niet bevoegd de zaak waarop het recht van er{pacht rust geheel often dele in ondererfpacht te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemãring vande Grondeigenaar. De Grondeigenaar kan a1n de toestemming voon¡raãrden
verbinden.
Aan de onderetfpachter komen ten aanzien van de zaak niet meer bevoegdheden toe
dan de efpachter jegens de Grondeigenaar heeft. De ondererfpacht gaat 6i; nut einããvan de erfpacht teniet, met dien verstande dat een afstand 

'of 
vermenging van het

erfpachtrecht niet ten nadele van de onderetfpachter werkt.

4.

ARTXKEL 18 VERZUIM ERFPACHTER

1

2

Voor zover in de algemene, of in de ertpachtovereenkomst voòr de voldoening aan
enjge verplichting een.termijn is gesteld of naar een termijn wordt verwezen,-is deerfpachter door het enkele verloop van die termíjn in verzuirñ, zonder dat daartäe nãj
enige ingebrekestelling is vereist. Indien de erfpachter enige andere verplichting uii
hoofde van de erfpacht niet nakomt, zal hij door de Grondeiienaar bij een schrifte-lijke
aanmaning ín gebreke worden gesteld waarbij hem een iedefujke-termijn voor de
nakoming wordt gesteld..Indien nakoming binnén die termljn u¡tbjijft, is dáerfpachter
van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe nog enige nadere ìngebrekestålting is
vereist.

Indien aan de eis van.de Grondeigenaar tot herstel, verandering of verwijdering van
hetgeen in strijd met de afgemene of bij erfpachtovereenkomst bãpaalde väorwaãrden
is verricht of nagelaten, binnen de door de Grondeigenaar in een daartoe strekkende
aanschrijving gestelde termijn niet wordt voldaan, ¡l de Grondeigenaar bevoegd zichtot de rechter te wenden teneinde te worden gemachtigd om In de plaats ian ¿à
erfpachter en op zijn kosten de herstelling, veraãdering df verwijderíng uit te voeren
of te doen uitvoeren.

ARTIKEL I.9 ETNDIGEN ERFPACHTRECHT

t. Behoudens het bepaalde ín artikel 21 (doorlopen erfpacht) eindigt het effpachtrecht
door verloop van de termijn waarvoor het werd verlåend,'tenzi¡-het recht ingevolge
het bepaalde in aftikel 20 (verlenging er-fpacht) wordt vertengd. Indien de e-fpacht
ingevolge het bepaalde in artikel 20 met een bepaalde termijn-ís verlengd, eindiit deefpacht door verloop van die termijn, behoudens de toepasiíng van he-t bepaalãe inaftikel 18.

2- De GrondeÍgenaar_is slechts bevoegd het recht van erfpacht op te zeggen op de wijze
zoals aangegeven ín_de artikelen 23 (opzegging erfpachtrecht wegensþkortkoming enwanbetaling) en 24 (tussentijdse beëindí9ing in helalgemeen belãng).
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4

Het recht van erfpacht is onverminderd het bepaatde in aÊikel 21 door erfpachter

stectrts bij exploit opzegbaar tenminste één jaar voor het einde van de termijn

waarvoor het recht van erfpacht is aangegaan'

De beëindiging of opheffing van het erfpachtrecht op andere dan de híervoor bedoelde

gronden --de omzetting ían ertpacht in..volle eigendom zoals bedoeld in artikel 10

daaronder begrepen - 
-is 

slechtà mogelijk in onderling overleg en met wederzijds

toedvinden mãt åchr¡ftelijke toestemming van de Grondeigenaar.

op de dag dat de er.fpacht eindigt dienen de grond en de opstallen te zíjn ontruimd en

ter vrUe beschikking van de Grondeígenaar te zijn gesteld'
5

ARTIKEL 20 VERLENGING ERFPACHT

1 De Grondeigenaar kan, voor zover het algemeen belang of andere, zwaarwichtig.e

oãt"ng"n z¡ãrr ¿aartegån niet verzetten, de termijn waarvoor het e¡fpachtrecht.is

"ãrl"ãnO 
op verzoek *n ¿ã etfpachter vãdengen met een zodanige termijn en onder

zodanige voon¡raarden als zij zal bepalen'

Het verzoek tot verlenging van de e¡fpacht dient door de erfpachter bij aangetekend

scrlrrijven te worden gãJ"ãn, niet eeräer dan vijf jaar voorafgaande aan het tijdstip
,o,'=Ã. ¡{e !n ti¡! I Ueåoet¿e er"fpacht eindigt dan wel - in geval de erfpacht al eerder

;Jå";";1";;;'---":Ã eerder dan vijf jaai voorafsaand aãn het tijdst¡p waarop. de

veit"ng6. eripacht einCijt, ån n¡et ¡aier dan één jaai' vcor het verst¡rrjken van Ce duur

van het er-fPachtrecht.

De Grondeigenaar deelt de erfpachter binnen zes maanden na ontvangst van het in lid

i Ue¿oei¿e ve¡-zcek sch¡iftelijk mede cf zij a! dan niet be¡eid is na het verstrijken van

U"Coãì¿u termijn de erfpacht te verlengen en zo ja, onder welke voorwaarden.

Indien de Grondeigenaar verklaart in te sternmen met een verlenging van de 9do-ac.!!'
ãi*t ¿ã erfpachtãr ¡innun zes maanden na ontvangst van die verklaring schrifteifk

aan de Grondeigenaar te berichten of hij van deze verlenging gebruik maakt.

Bij verlenging van de termíjn waarvoor het recht van erfpacht is verleend, zal de

."non *ori"ñ berekend op dãzelfde wijze als bij de aanvang van cie erfpacht'

APJIKEL2!.EINDEER'FPA-CHTNAvERLooPvANDETERMIJN
(DOORLOPEN ERFPACHT)

1. wanneer de tijd waarvoor de erfpacht is gevestigd,.is verstreken en de edpachter de

zaak niet op dat- t¡j¿rt¡p heeft ontruim-c, utiirt de erfpacht doorlopen, tenzij de

Grondeigenaar uiiertÛt zes maanden na dat liiastip doet bl'rjken dat zij haar als

geëindigd beschouwt.

2. Indien de Grondeigenaar binnen de in lid 1 genoemde termijn van zes maanden

schriftelijk van nát"e¡nde van de erfpacht heeft doen blijken, is erfpachter verplicht

binnen drie maanden na ontvangst van die kennisgeving de grond en de zich daa.rop

bevindende opstallen te ontruimén en ter beschikking van de Grondeigenaar te stellen'

3. De Grondeigenaar en de erfpachter kunnen de op grond van het eerste l¡d

ãoorgetopun'er-fpacht opzeggen. De opzegging van het eÉpachtrecht geschiedt bii

exptãit en tenminste ¿én jaar voor het tijdstip waartegen wordt opgezegd,

2
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ARTIKEL 22 VERGOEDINGSRECHT BIJ EINDE ERFPACHT

z

ARTIKEL 23 OPZEGGING ERFPACHTRECHTWEGENS TEKORTKOMING EN
WANBETALING

Na het einde van de erfpacht door het verstrijken van de termijn waarvoor het recht
werd gevestigd dan wel door het doen van de mededeling casu quo opzegging als
bedoeld in a¡tikel 21, gaan de grond en de zich daarop bevindende'opstalleñln volle
eigendom over aan de Grondeigenaarf tenzij in de erfpachtovereenkomst anders is
overeengekomen.

In gevallen zoals genoemd in het eerste lid heeft erfpachter geen recht op een
vergoeding van de waarde van nog aanwezige gebouwen, werken en beplantingen die
door hemzelf of een rechtsvoorganger zijn aangebracht of van de Grondeigenaai tegen
vergoeding der waarde zijn overgenomen. tenzij in de erfpachtovereenkomst anderã is
overeengekomen.

1 Indien de erfpachter in verzuim is de canon over twee achtereenvolgende jaren te
betalen of in ernstige mate tekort schiet in de nakoming van enige andere
verplichting, vooftvioeiend uít de algemene of bij erfpachtovereenkomsi bepaalde
voorwaarden, is de Grondeigenaar bevoegd de erfpacht op te zeggen. Deze opzegging
moet op strafte van nietigheid binnen acht dagen worden betekend aan degenen die
als beperkt gerechtigde of als beslaglegger op de efpacht in de openbare registers
staat ingeschreven. Na het einde van de erfpacht is de Grondeigenaar verpliãht de
waarde die de erfpacht dan heeft aan de erfpachter te vergoeden, na aftrek van
hetgeen hij uit hoofde van de erfpacht van de erfpachter te voideren heeft, de kosten
daaronder begrepen.

De Grondeigenaar geeft de efpachter, de hypotheekhouder(s) en diegenen die als
beperkt gerechtigde of beslaglegger op de eÉpacht in de openbare registers zijn
ingeschreven schriftelijk kennis van het voornemen tot opzegging van dã erfpactrt,
met dien verstande dat het achterwege blijven van deze kennisgeving de geldìgheiá
van de opzegging niet aantast, noch leidt tot enige verplichting tot scñadevãrgoeding
van de Grondeigenaar.

Alvorens de Grondeigenaar overgaat tot opzegging van de erfpacht wordt de
erfpachter in de gelegenheid gesteld om binnen een door de Grondeigenaar te bepalen
termijn de oorzaak voor de voorgenomen opzegging weg te nemen, met vergoeding
aan de Grondeigenaar van de ín het eerste lid bedoelde kosten, schade en rentã. Dezã
mededeling wordt bij aangetekend schrijven gedaan.

Indien de oorzaak voor de opzegging niet binnen de aangezegde termijn geheel is
weggenomen, zal de opzegging van de erfpacht door de Grondeigenaar aan de
erfpachter bij exploit kunnen geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van
tenminste één maand,

De opzegging moet op straffe van nietigheíd binnen acht dagen worden betekend aan
diegenen die als beperkt gerechtigde of beslaglegger op de erfpacht in de openbare
reg isters zij n ingeschreven.

Indien voor de dag waarop de erfpacht eÍndigt de oorzaak van de opzegging wordt
weggenomen en voor die dag bovendien aan de Grondeigenaar worden vergoed alle
kosten, schade en rente als bedoeld in lid 1, zijn aan het besluit tot opzegging en aan
de aan de erfpachter gedane opzegging geen verdere rechtsgevolgen meeileibonden.

Indien op de dag waarop de erfpacht eindigt de grond en de opstallen niet zíjn
ontruimd, kan de Grondeigenaar voor rekening en risico van de (voormaligê)
erfpachter, zonder nadere ingebrekestellíng, ontruiming doen bewerkstefligen.
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ARTIKEL 24 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING IN HETALGEMEEN BELANG

De Grondeigenaar kan het recht van efpacht te allen tüde geheel of gedeeltelijk

beëindigen 
-om redenen van algemeen belang. De beëindiging geschiedt door

opzegging nadat de Gemeente een daartoe strekkend besluit heeft genomen.

Indien de Grondeigenaar besluit tot beëindiging van de erfpacht in het algemeen

belang, stelt het tèvens de dag vast waarop het recht van erfpacht uiterlijk moet
worden opgezegd. Opzegging vindt vervolgens plaats bij exploit en met inachtneming
van een termijn van ten minste één jaar-

De opzegging zal binnen acht dagen worden betekend aan diegenen die als beperkt
gerechtijJe ðf beslaglegger op de eÉpacht in de openbare registers zijn ingeschreven,

ñet dien verstande ãat het achterwege blijven van deze betekening de geldigheid van

de opzegging niet aantast, noch leidt tot een verplichting tot schadevergoeding van de

Grondeigãnaar jegens de bedoelde beperkt gerechtigden en beslagleggers.

Indien het recht van erfpacht eindigt volgens het bepaalde bij dit aftikel is de

Grondeigenaar bevoegci daarvan te doen blijken in de openbare registers met een

verwijziñg naar het bésluit en naar de krachtens dit artikel aan de erfpachter gedane

opzegging.

ARTTKEL 25 ScHADEvERGoEDINGSREGELING BIJ TUSSENTIJDSE BEËINDIGING
IN HET ALGEIIEEN BELANG

1. Indien de erfpacht eindigt op de wijze als bedoeld in artikel 24 (Tussentijdse

beëindiging in het algemeen belang), vlndt schadeloosstelling plaats op basis van de

^-!-:- --:---..,^&(JllLelgct lll lgswEL.
net bãOrag van de vergoeding wordt door de Grondeigenaar vastgesteld en schriftelijk
ter kennis gebracht aan de er-fpachter.

2. Niet zal worden vergoed de waarde van hetgeen in strijd met het doel en het gebruik

waarvoor de grond ènlof de daarop gestichte opstallen in erfpacht zijn uitgegeven is

gesticht dan wel hetgeen ln strijtl nret, errige audere trepaling of voorwaarde veniat in

ãe akte van uitgifte in erfpacht of in een akte van wijziging van het erfpachtrecht is
gesiicht- Noch zal worden vergoed de schade terzake van het beëindigen van een

ãdiviteit d¡e in strijd met enige bepaling of voo¡-"vaai'de, vei'vêt in de akte van uitgifte
in edpacht of in eên akte van wijziging van het erfpachtrecht, op de grond of in de

opstailen wordt uitgeoefend, tenzij de Grondeigenaar daartoe schriftelijk toestemming
heeft verleend.

3. Bij de vaststelling van de waarde van de opstallen van het edpachtrecht zal de

verkoopwaarde dáarvan in aanmerking worden genomen, waarbij in het bijzonder
gelet zal worden op de tijd die het recht nog geduurd zou hebben'

4. Bij de vaststelling van het bedrag van de schadevergoeding als bedoeld in het eerste

lij van dit arti[el wordt geen rekening gehouden met nieuwbouw, verbouw of
herbquw, waarmede is aangevangen, nadat het voornemen ter kennis van de

efpachtór is gebracht aan de Gemeente zal wo¡'den vooi'gesteld om een besluit te
ner"n als bedìeld in het eerste lid van dat artikel. Bij de bepaling van het bedrag van

de schadevergoeding kunnen betrokken worden de omstandigheden dat de opstallen

na het verstr¡ken vãn de termijn waarvoor het erfpachtrecht is verleend, vervallen
aan de Grondeigenaar zonder dat de Grondeigenaar tot enige vergoeding van de

waarde gehouden is.

5. Indien de erfpachter zich niet kan verenigen met de door de Grondeigenaar
aangeboden vergoeding, doet hij hiervan binnen twee maanden na ontvangst van de

scfrñftetiitce keñnisgevlng van de vergoeding schriftelijk mededeling aan de

Grondeigenaar. Indiãn geen overeenstemming wordt bereikt over de hoogte van de

vergoeding, wordt deze vastgesteld door drie deskundigen.
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6 De deskundigen worden benoemd door de Grondeigenaar en de erfpachter
gezamenlijk. Indien partijen het over de benoemíng niet eens worden, zal één
deskundige worden benoemd door de Grondeigenaar en één door de erfpachter en
zullen de beide aldus benoemde deskundigen een derde deskundige benoemen. De
benoeming van een deskundige door de erflachter zal moeten geschieden binnen één
maand nadat aan de erfpachter kennis is gegeven van de benoeming van de
deskundige door de Grondeigenaar; de benoeming van de derde deskundige zal
moeten geschieden binnen twee maanden na die kennisgeving. Indien partijen ook op
deze wijze niet tot benoeming geraken zal benoeming op verzoek van de meest
gerede partij door de voor¿ieningenrechter te Roermond geschieden. De kosten, op de
uitspraak der ingevolge dit anikel benoemde deskundigen vallende, komen ten laste
van de Grondeigenaar. De erfpachter is eveneens bevoegd het geschit aan de
desbetreffende bevoegde rechter voor te leggen.

De Grondeigenaar keerL de schadevergoeding aan de erfpachter uit na aftrek van
hetgeen de erfpachter aan de Grondeigenaar met betrekking tot het recht van
efpacht, de grond en de opstallen nog is verschuldigd.

ARTIKEL 26 WEGNEEIIIRECHT ERFPACHTER

ARTIKEL 28 INSTELLEN VAN RECHTSVORDERTNGEN

Tot het ¡nstellen van rechtsvorderingen en het indienen van verzoekschriften ter
verkrijging van een rechterlijke uitspraak die zowel het recht van de Grondeigenaar als dat
van de erfpachter betreft, is ieder van hen bevoegd míts hij of zij zorg draag[ dat de ander
tijdig in het gedíng wordt geroepen.

ARTIKEL 29 DERDENWERKING, KWALITATIEVE VERPLICHTING EN
KETTINGBEDING

Voor zover niet anders is/wordt vermeld, beogen partijen derdenwerking ten aanzien
van de rechten en verplichtingen uit hoofde van de algemene en bíj er-fpacht-
overeenkomst bepaa lde voorwaa rden,

7

De erfpachter is bevoegd zowel tijdens de duur van de efpacht als bij of na het einde
daarvan de gebouwen, werken en beplantingen die door hemzelf of een rechtsvoorganger
onverplicht zijn aangebracht of van de Grondeigenaar tegen vergoeding van de waaiae
zijn overgenomen weg te nemen/ mits hij de in erfpacht uitgegeven zaak in oude
toetstand terugbrengt, behoudens natuurlijke veroudering. Maakt de edpachter van deze
bevoegdheid geen gebruik, dan vervallen ook deze zaken bij het eindigen van de erfpacht
aan de Grondeigenaar zonder dat de Grondeigenaar tot enige vergoeding van de waarde
van deze zaken is gehouden.

ARTIKEL2T ONTRUII,IING

1. Indien bij het einde van de erfpacht de grond en de opstallen niet tijdig door de
erfpachter zijn ontruimd, zal de Grondeigenaar de ontruiming u¡t krathtl van de
grosse van de erfpachtakte kunnen doen bewerkstelligen.

2, Indien de erfpacht van de grond is geëindigd door het verstríjken van de termijn
wâarvoor het recht werd gevestigd dan wel door het doen van de mededeling casu quo
opzegging als bedoeld in arÈikel 21, is de erfpachter verplicht deze voor eigen rekening
te ontdoen van alle daarop gemaakte inrichtingen indíen zulks door de Giondeigenaar
wordt gevorderd.

L
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2 Voor zover uit de algemene en/of de bij erfpachtovereenkomst bepaalde voon¡raarden

verplichtingen voor een der partijen voortvloe¡en om iets te dulden of niet te doen ten

aanzien van de onroerende zaak en/of recht van erfpacht, die niet reeds als onderdeel

van het recht van erfpacht de rechtsopvolgers van de betreffende partij verbinden'
worden die verptichtingen gevestigd als kwalitatieve verplichtingen, zoals bedoeld in

artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek. Deze verplichtingen zullen overgaan op

àiug"n"n die het registergoãd onder bijzondere titel zullen verkrijgen. Mede gebonden

z¡í diegenen die vãn dJ rechthebbende een recht tot gebruik van het registergoed
zullen vérkrijgen. Het voorgaande is niet van toepassing op beperkingen van een van

de partijen in de bevoegdheid tot het vervreemden of bezwaren.

Voor zover uit de algemene en/of bij er-fpachtovereenkomst bepaalde voorwaarden
verplichtingen voor dã edpachter voortvloeien, die niet als onderdeel van het recht

van erfpaðf,t de rechtsopvolger(s) van de betreftende partij verbinden en die niet
kwalificåren als kwalitatieve vãtpiichtingen als bedoeld in het tweede lid van dit aÉikel'
Jient de er"fpachter deze verplichtingen bij wege van kettingheding bij de overdracht
van de erfpacht of een gedeelte daarvan ten behoeve van de Grondeigenaar op te
legEen aan en te laten aánnemen door zijn rechtsopvolger(s). De in de vorige volzin

op-g"e¡eg¿e verplichting geldt eveneens in geval van de bezwaring van de efpacht of
van een gedeelte daarvan met een beperkt genotsrecht'

4. Het in de leden 1 tot en met 3 bepaalde geldt niet indien en voor zover

ttwirrgenrJrechtelijke voorschriften van publickrcchtelijlce enlof administratiefrechtelijke
aarci zich h¡eÌtegen mochien verzetten.

3
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Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

ARTIKEL 27 PUBLIEKRECHTELIJKE POSITIE GEMEENTE
Het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde en de bij uitgifte in de erfpachtovereenkomst
bepaalde voorwaarden laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van de
Gemeente, en de daarin te betrachten objectiviteit, onverlet. Derhalve prevaleren in deze
objectieve afwegingen de publiekrechtelijke posit¡e en bevoegdheden van de Gemeente
ten opzichte van de privaatrechtelijke aspecten van deze overeenkomst.

ARTIKEL 2A NIET.TOEPASBAARHEID VAN BEPALINGEN
Indien en voor zover in de rechtsverhouding tussen de Grondeigenaar en de erfpachter
een bepaling geldt die op grond van een rechterlijke uitspraak of anderszins niet toegepast
kan worden, blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

ARTIKEL 29 ALGEMENE TERMXJNENWET
De Algemene Termijnenwet is op de termijnen vermeld ín de Algemene Voorwaarden en in
de erfpachtovereenkomst van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 30 TNWERKINGTREDTNG
Dit besluit treedt ín werking op de eerstvolgende dag na de dag dat dit besluit genomen is

ARTIKEL 31 CITEERTITEL
Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel van: "Algemene voorwaarden voor de
uitgifte in erfpacht voor niet-woningbouw gemeente Weert".
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