Ref: 2018.004806.01/BS/INF

INSCHRIJFFORMULIER OPENBARE VERPACHTING BIJ INCHRIJVING

1

Bospad 22
9684 AW FINSTERWOLDE
Telefoon: 0597-333950

Voor de pacht van los land volgens artikel 7:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek:
VAN :
-

-

-

een perceel grasland, groot ongeveer 2.55.27 ha., kadastraal bekend gemeente
Finsterwolde, sectie G, nummer 215 (gedeeltelijk), plaatselijk bekend
Nieuweweg te Finsterwolde;
een perceel grasland, groot ongeveer 7.80.93 ha, kadastraal bekend gemeente
Finsterwolde, sectie G, nummer 546 (gedeeltelijk), plaatselijk bekend
Nieuweweg te Finsterwolde;
een perceel grasland, groot 19.40 are, kadastraal bekend gemeente Winschoten,
sectie I, nummer 165, plaatselijk bekend Nieuweweg te Winschoten;
een perceel grasland, groot 33.85 are, kadastraal bekend gemeente Winchoten,
sectie I, nummer 678, plaatselijk bekend Oostwoldjerweg te Winschoten.

Ondergetekende(n):
naam
voornamen
geboren te
op
adres
postcode
plaats
burgerlijke staat
telefoon
e-mail

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

als bevoegd bestuurder(s) van de rechtspersoon
naam
:
zetel/adres
:
Kvk-nummer :

2
Schrijft hierbij in voor de pacht voor een periode van drie (3) jaar
(1.1.2019 t/m 31.12.2021):
voor een pachtprijs van € …………………….……
(zegge: ………………………………….……………)
per hectare per jaar x 10.89.45 ha x 3 jaar =,
derhalve in totaal: € …………………….
(zegge: ……………………………………………………………………) voor de
gehele voormelde pachtperiode van drie (3) jaar.
Opening en bekendmaking van de biedingen in een openbare zitting ten kantore van
Notariskantoor Mr. M.D.C. van der Laan, Bospad 22 te 9684 AW Finsterwolde
(gemeente Oldambt), op 25 februari 2019, om 14.00 uur.
Het inschrijfformulier dient INGEVULD EN ONDERTEKEND èn onder bijsluiting
van een KOPIE VAN EEN GELDIG IDENTIFICATIEDOCUMENT (paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs) in een GESLOTEN ENVELOP te worden ingeleverd
tijdens de zitting, of - op afspraak - vóóraf op het notariskantoor.
De inschrijver verklaart hierbij dat hij bekend is en heeft kennisgenomen van de
voorwaarden en bepalingen van de geliberaliseerde pachtovereenkomst en de verder
terzake van toepassing verklaarde voorwaarden.
Getekend te …………………, de dato ………………..

(handtekening inschrijver(s))
In de linkerbovenhoek van de envelop vermelden:
INSCHRIJVING PACHT (niet openen)
en op de achterzijde graag naam, telefoonnummer en emailadres

