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Bijlage 3 Algemene voorwaarden 

 

Algemeen 

1.  

De deelnemer is verplicht om conform de opgave in bijlage 1 op de afgesproken oppervlakte de 
afgesproken beheerpakketten onder de daarvoor geldende verplichtingen uit te voeren. 
 
2. 
De deelnemer houdt bij welke handelingen er worden verricht en stelt deze en andere gegevens met 
betrekking tot het gewas in bijlage 1 desgevraagd ter beschikking.  
 
3. 
De deelnemer verleent toestemming aan het collectief om alle inlichtingen in te winnen, welke zij voor 
het afsluiten van de overeenkomst noodzakelijk acht. 
 

4.  

De deelnemer is verplicht om mee te werken aan alle noodzakelijke toezicht, controle en monitoring op de naleving 

van zijn verplichtingen uit hoofde van dit beheercontract. 

 
 

Percelen 

5.  
Dit beheercontract heeft betrekking op de genummerde percelen, zoals aangegeven in bijlage 1, waarvan 
de deelnemer verklaart krachtens enige titel het landbouwkundig gebruik te hebben. De deelnemer zal 
desgevraagd aan het collectief de benodigde gegevens ter controle hiervan ter beschikking stellen. 
 
6.  
Wanneer de deelnemer de uitvoering van de beheerpakketten niet kan nakomen, moet hij dit zo spoedig 
mogelijk melden. 
 
7.  
Indien de deelnemer het gebruik van de in bijlage 1 genoemde percelen beëindigt voor het verstrijken 
van het contract stelt hij/zij het collectief daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis, doch uiterlijk 
8 weken voordat de overdracht plaatsvindt. De deelnemer verplicht zich om, voor zover dat redelijkerwijs 
van hem/haar verwacht kan worden, te bewerkstelligen dat de nieuwe gebruiker van de betreffende 
percelen het overeengekomen beheer tot einde van de contractperiode voortzet. 
 
 
 
Vergoeding 

8. 
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De deelnemer ontvangt voor het uitvoeren van het beheer, zoals vermeld in bijlage 1, een jaarlijkse 
vergoeding te betalen door het collectief, zodra de gelden zijn ontvangen door het collectief. 
 
9. 
De hoogte van de beheervergoeding is vermeld in bijlage 1.  Ieder bedrijf kan met maximum 2,5 ha 
meedoen. 
 
10. 
Indien de deelnemer de in deze overeenkomst genoemde voorwaarden niet nakomt of blijkt dat er in 
strijd met bepalingen van de overeenkomst of één van de daarbij behorende bijlagen is gehandeld, kan 
het collectief reeds uitbetaalde vergoedingen geheel of gedeeltelijk terugvorderen dan wel verrekenen 
met eventueel nog aan de deelnemer toekomende vergoedingen. 
 
 
Looptijd en ontbinding. 
 
11. 
De overeenkomst heeft een looptijd van  1 april 2018 tot 1 april 2019 ongeacht datum van ondertekening.  
 
12. 
Dit beheercontract kan middels een (aangetekende) brief in de volgende gevallen tussentijds worden 
ontbonden: 

a. door een gezamenlijk besluit van de partijen. 

b. door één van beide partijen, waarbij de andere partij ook na schriftelijke aanmaning, waarin een redelijke 

termijn voor nakoming is gesteld, in gebreke blijft in de uitvoering van de overeenkomst. 

c. door het collectief: bij herhaald niet-nakomen van de verplichtingen door de deelnemer, waarvan de 

deelnemer door het collectief schriftelijk in kennis is gesteld. 

d. door het collectief: indien de deelnemer een vergoeding voor dezelfde beheeractiviteit ontvangt uit een 

andere subsidieregeling. 

 

13.   

Andere omstandigheden als gevolg waarvan het redelijkerwijs voor de deelnemer niet meer mogelijk is te 
voldoen aan de verplichtingen uit dit contract dienen zo spoedig mogelijk door of namens de deelnemer 
aan het collectief te worden gemeld. De deelnemer en het collectief treden in dat geval met elkaar in 
overleg over de beste oplossing. 

 


