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MEERVOUDIGE	JACHTHUUROVEREENKOMST	(VERHUURDERS	EN	HUURDERS)		
	

conform artikel 3.23 lid 1, onderdeel d van de Wet natuurbescherming met de toestemming van de grondgebruiker (art 3.15) voor de uitvoering van vrijstellingen 
(artikelen 3.15 en 3.16), ontheffingen (artikel 3.17) en opdrachten (artikel 3.18). Deze overeenkomst bestaat uit twee pagina’s. 

 
Naam, adres en woonplaats van de 
verhuurders c.q. grondgebruikers * 
 
 
* indien de jachthuurverpachter niet de 
grondgebruiker(s) is dan hiervoor aparte  regel 
gebruiken voor de toestemming grondgebruiker 

Omschrijving van de 
gronden 

(bvk een kaart en/of 
gemeente/kadastrale 
nrs. 

Oppervlakte 
ha   are    ca 

Looptijd  
overeenkomst 

(min. 6, max 12 jaar) 

Tegenprestatie 
jaarlijks te 

voldoen voor• 

Datum onder-
tekening 

 

Verhuur 
jachtgenot 

Art 3.23 

Toestemming 
grondgebruiker 

Art 3.15 lid 7 

Begin Einde 

ondertekening 
verhuurders 

ondertekening 
grondgebruikers 

         

         

         

         

 
Namen huurders adres postcode en plaats datum overeenkomst handtekening 

	 	 	 .	 	
	
	
	
	

	 	 	 	 	

                                                        
• Een	tegenprestatie	is	niet	vereist	bij	de	toestemming	grondgebruiker	
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Overeenkomst	 als	 bedoeld	 in	 artikel	 3.23	 Wet	 natuurbescherming	 (jachthuur,	 meerdere	 huurders	 en	 verhuurders)	 alsmede	 de	 toestemming	
grondgebruiker(s)	 ten	 behoeve	 van	 uitvoering	 vrijstellingen	 (art	 3,15	 en	 3.16),	 aanwijzingen	 (art	 3.15	 en	 3.16)	 en	 ontheffingen	 (art	 3.17)	 en	 bijzondere	
opdrachten	(art	3.18	)	en		invasieve	exoten	artikel	3.19	Wet	natuurbescherming.	

1. De	aan	de	voorzijde	van	deze	overeenkomst	genoemde	partijen	gerechtigd	tot	het	genot	van	de	jacht	zoals	aangegeven	in	artikel	3.23	Wet	
natuurbescherming	op	van	de	hieronder	nader	omschreven	gronden,	hierna	te	noemen	verhuurders;	

2. De	grondgebruikers	van	de	op	voorzijde	nader	omschreven	gronden	en	

3. De	op	de	voorzijde	genoemde	huurder(s)	
 
De verhuurders, grondgebruiker(s) en huurder(s) komen als volgt overeen: 
Verhuurder(s) gerechtigd tot het genot van de jacht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.23 van de Wet natuurbescherming op de voorzijde vermelde gronden 
hierna te noemen verhuurder(s) en alsmede grondgebruiker verhuren het genot van de jacht als bedoeld in artikel 3.23 van de Wet natuurbescherming van de op de voorzijde van deze 
overeenkomst vermelde percelen tegen de vermelde tegenprestatie en wel onder de navolgende voorwaarden en bedingen: 
Artikel 1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal zes, maximaal 12 jaren ingaande en alzo eindigende op de op de voorzijde vermelde data. 
Artikel 2. Huurder(s) is/zijn bevoegd aan derden toestemming te verlenen om buiten zijn gezelschap het hem krachtens deze overeenkomst toekomende genot van de jacht uit te oefenen  
en machtigt hem tevens om de aan hem verleende toestemmingen grondgebruiker aan derden te geven (doorhalen indien niet gewenst). 
Artikel 3. Huurder (s)is/zijn bevoegd aan derden toestemming te verlenen het hem bij deze overeenkomst afgestane genot van de jacht c.q. de hem bij deze overeenkomst gegeven 
toestemming in zijn gezelschap uit te oefenen (doorhalen indien niet gewenst). 
Artikel 4. Huurder(s) is/zijn bevoegd om het gehuurde jachtgenot in zijn geheel weder te verhuren  
Artikel 5. Deze overeenkomst eindigt niet in geval van overlijden van een der partijen. Ingeval één der huurders overlijdt wordt deze overeenkomst voortgezet met de overige huurders 
(doorhalen indien niet gewenst). 
Artikel 6. De verhuurder(s )alsmede grondgebruiker(s) van deze gronden geeft  hierbij de toestemming conform art 3.15 lid 7 aan de huurders van het jachtgenot om op de voorzijde 
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  
art.3.16) en ontheffingen (art 3.17 ) opdrachten beheer (art 3.18) en invasieve exoten (art 3.19), tevens machtigt hij huurder om de toestemming namens hem aan derden te mogen doorgeven. 
Artikel 7 De grondgebruikers (indien dit een ander is dan de verhuurder) geeft huurder(s) toestemming het hem in gebruik zijnde gronden te betreden en de toegestane handelingen te doen 
uitoefenen, ter uitvoering door de huurder(s) van vrijstellingen (artikelen 3.15 en 3.16), ontheffingen (artikel 3.17) en opdrachten (artikel 3.18). Tevens geeft hij/zij de toestemming om in / 
buiten (doorhalen wat niet van toepassing is) zijn gezelschap op deze gronden te beheren en te bestrijden en machtigt hij de toestemminghouder(s) om de toestemming namens hem aan  
derden te mogen doorgeven.  
Deze toestemming(en) en machtiging(en) geldt(en) voor alle soorten waarvoor beheer en schadebestrijding is toegestaan op basis van artikel 3.15,3.16,3.17 en 3.18 van de Wet 
natuurbescherming, of alleen de hieronder vermelde soort(en) 

 

Artikel 8. Voorts gelden de navolgende bijzondere bepalingen: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
• De in deze overeenkomst vermelde gegevens zullen enkel en alleen het doel dienende worden verstrekt aan:  

o Bestuur wildbeheereenheid waarvan betrokken huurder verplicht lid is of indien dit nodig mocht zijn in het kader van een jachtveldonderzoek voor de  bejaagbaarheid van  
het jachtveld door de bevoegde instanties. 

o Met het ondertekenen van dit formulier geeft u huurder toestemming om uw gegevens te beheren. 
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