KAMER VOOR DE BINNENVISSERIJ
Checklist verplichte onderdelen
ontwerp huurovereenkomst visrecht
(artikel 31 Visserijwet 1963)

Waarom deze checklist?
Deze checklist biedt partijen hulp bij het indienen van een ontwerp huurovereenkomst visrecht
en voorkomt dat voor de beoordeling van de Kamer verplichte onderdelen over het hoofd
worden gezien. Controleer vóór het insturen met behulp van deze checklist eerst of voldaan is
aan de vastgestelde voorschriften en geldigheidsvereisten voor het indienen van een
huurovereenkomst visrecht.

Inhoud van een ontwerp huurovereenkomst
1.

naam en adres van zowel verhuurder(s) als huurder(s)1

2.

BSN (sofinr) of KvK-nr van zowel verhuurder(s) als huurder(s)

3.

aard van het visrecht 2

4.

omschrijving van het viswater 3

5.

oppervlakte van het viswater 4

6.

begindatum, einddatum en duur van de huurovereenkomst 5

7.

de jaarlijks verschuldigde huurprijs 6

Indiening van een huurovereenkomst
8.

Een ontwerp huurovereenkomst wordt in enkelvoud ingediend.

9.

Uit een meegezonden verklaring blijkt dat de huurder instemt met de inhoud van de
ontwerp overeenkomst.

10.

In combinatie met de huurovereenkomst, waarin het viswater exact is omschreven,
dient altijd:
- een kadastrale kaart (met perceelsnummers en straatnamen),
- een topografische kaart , of
- andere gedetailleerde kaart,
meegezonden, waarop het verhuurde viswater duidelijk gemarkeerd is aangegeven.

11.

Bij het indienen van een verzoek is het voor de Kamer belangrijk, dat wordt
aangegeven of het verzoek:
a. nieuw is, dat wil zeggen nooit eerder door de Kamer is goedgekeurd, of
b. in de plaats komt van een eerder verzoek (schriftelijke toestemming of één of
meerdere bestaande of reeds vervallen huurovereenkomst(en). Als daarvan sprake
is, dan dienen daarvan afschriften mee te worden gezonden en/of het laatst
bekende verzoeknummer te worden vermeld.
Indien één of meer van de onder punt 1 t/m 11 genoemde onderdelen ontbreekt of niet
duidelijk is, kan de Kamer besluiten dat het verzoek pas kan worden beoordeeld als de
ontbrekende informatie is verstrekt.

1

Volledige naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer van de verhuurder(s) en de huurder(s)
Aalvisrecht, schubvisvisrecht, schaal- en schelpdierenrecht of volledig visrecht
3
Aard en ligging van het viswater (bijv. omschrijving kanaal, rivier, vijver, polder of gemeente waartoe het water behoort)
4
Oppervlakte in hectare en/of kilometer oeverlengte
5
De wettelijke geldigheidsduur bedraagt 6 jaar. Een kortere duur is mogelijk als bijzondere omstandigheden dat naar het
oordeel van de Kamer voor de Binnenvisserij rechtvaardigen.
6 Een bedrag in Nederlands geld of een op geld waardeerbare tegenprestatie in natura (bijv. 1 kilo paling)
2

Versie 2017

2

