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JACHTHUUROVEREENKOMST  

WILDBEHEEREENHEID 
(als bedoeld in artikel 3.23, Wet natuurbescherming (jachthuur ) alsmede toestemming grondgebruiker 

conform art 3.15 lid 7 ten behoeve van uitvoering vrijstellingen (art 3.15 en 3.16), aanwijzingen (art 
3.15 en 3.16) en ontheffingen (art 3.17), opdrachten beheer (art 3.18) en invasieve exoten (art.3.19)   

 

Naam en Vltrs:  

Adres, postcode, Plaats:  
 
Gerechtigd tot het genot van de jacht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.23 van de Wet 
natuurbescherming op de hieronder genoemde gronden, de gebruiker van de hieronder genoemde gronden,  
hierna te noemen verhuurder en  

Wildbeheereenheid:  
Gevestigd te;  
Adres, postcode, Plaats  
 
hierna te noemen  huurder(s) 

komen als volgt overeen: 
Verhuurder verhuurt aan huurders het genot van de jacht,  

als bedoeld in art 3.23 van de Wet natuurbescherming 
op de hieronder omschreven gronden, ter gezamenlijke grootte van................ha. tegen een totale jaarlijkse 

huursom van €.............,.... jaarlijks of ander tegenprestatie…………………………… bij vooruitbetaling te 

voldoen per.........................................................(datum) 

De verhuurder alsmede grondgebruiker van deze gronden geeft de toestemming conform art 3.15 lid 7 aan de 
huurders van het jachtgenot om op de hieronder omschreven gronden gebruik te maken van de ten behoeve van 
uitvoering van krachtens de Wet natuurbescherming gegeven vrijstellingen (art 3.15 en 3.16), aanwijzingen (art 
3.15 en 3.16) en ontheffingen (art 3.17 ) opdrachten beheer ( art 3.18) en invasieve exoten (art. 3.19). Tevens 
machtigt hij de huurder Wbe hierbij, om namens hem deze toestemming te verstrekken aan haar leden en derden, 
voor beheer en schadebestrijding. 
Duidelijke omschrijving van de gehuurde gronden (gemeente, sectie en kadastrale nummers en hectares met of een duidelijke 
ingekleurde kadastrale kaart of kaart op schaal). 

Gemeente (n): 
Sectie Perceelnr Grootte Sectie Perceelnr Grootte 

      
      
      
      
      
      
      

 
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal zes en maximaal twaalf jaren 
......jaren,ingaande............................................................en alzo eindigende ….…………………………................. 
Huurder(s) is/zijn bevoegd om hetzij alleen, hetzij in gezelschap van derden het hem/hen bij deze overeenkomst 
afgestane genot van de jacht uit te oefenen. 
Huurder(s) is/zijn bevoegd om het gehuurde of een deel daarvan, weder te verhuren c.q. de bij deze overeenkomst 
gegeven toestemming aan derde te geven. 
Deze overeenkomst eindigt niet in geval van overlijden van de verhuurder of opheffen van de wildbeheereenheid.  
 
Aldus overeengekomen....................................................................(datum)........................................................(Plaats 
 
Verhuurder:        Wildbeheereenheid voor deze:  


