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Gebruiksovereenkomst waterperceel 
“DE BROECKGOUW” fase @@ 

 
 

Ondergetekenden: 
 
Lidy Jeanet Sievers, geboren op 14 oktober 1959 te Ede en voor deze rechtshandeling domicilie 
kiezend Willem van der Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam, bij het geven van de volmacht 
handelend als burgemeester van de publiekrechtelijke rechtspersoon: DE GEMEENTE EDAM-
VOLENDAM, kantoorhoudende te 1132 KN Volendam, Willem van der Knoopdreef 1 en op 
grond van artikel 171 van de Gemeentewet de gemeente rechtsgeldig vertegenwoordigde,  
 
hierna te noemen ‘de gemeente’, en 
 
@@@ 
 
 (tezamen) hierna te noemen: "grondgebruiker"; 
 
IN AANMERKING NEMENDE: 
dat gemeente aan grondgebruiker onder voorwaarden in gebruik wenst uit te geven een perceel 
water, grenzend aan de tuin toebehorend aan [ Adres ] te Volendam / Edam, zoals is 
aangegeven op de hierbij gevoegde tekening; 
 
verklaren te zijn overeengekomen: 
 
I. dat gemeente aan grondgebruiker in gebruik geeft voor een periode van een jaar, welk 

vervolgens stilzwijgend wordt verlengd voor een jaar en zo verder, een gedeelte van circa 6 
m2 van een perceel water grenzend aan @@ te @@, zoals (gearceerd) is aangegeven op 
de hierbij gevoegde tekening d.d. @@ (gebruiksovereenkomst kavel @@, bijlage 1), om 
aldaar een vlonder conform  overeenkomstig voorschriften gesteld door HHNK  (zie bijlage 
2) te plaatsen; 

 
2. dat deze overeenkomst pas in werking treedt, nadat aan de gebruiker een 

omgevingsvergunning en/of  watervergunning is/zijn verleend door het bevoegde gezag, en 
daarvan een kopie heeft toegezonden aan de gemeente; 

 
3. dat deze overeenkomst telkens met één jaar wordt verlengd, tenzij één van de partijen, 

uiterlijk drie maanden vóór het einde van het lopende jaar, schriftelijk te kennen geeft, op 
verlenging geen prijs te stellen; 

 
4. dat deze overeenkomst onlosmakelijk verbonden is met de eigendom van het onroerend 

goed aan <adres> en dat deze overeenkomst zonder dat opzegging is vereist, eindigt nadat 
de grondgebruiker de eigendom aan een derde heeft overgedragen; 

  
5. dat na beëindiging van het gebruik, om welke reden dan ook, door gebruiker geen 

aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook; 
  
6. dat alle uit deze overeenkomst voorvloeiende (onderhouds)kosten voor rekening komen van 

de gebruiker; 
 
7. dat plantengroei en andere incidentele vervuiling onder de vlonder door de eigenaren zelf 

dient te worden verwijderd; 
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8. dat gebruiker een jaarlijkse bijdrage verschuldigd is aan de gemeente van € 100,- 

(eenhonderd euro); 
 

9. dat gebruiker het voornoemde bedrag zal voldoen vóór of op 15 juli middels een 
betalingsopdracht op IBAN NL45BNGH0285002228 ten name van de gemeente onder 
vermelding van de naam, adres en reden van betaling;  

 
10. dat vanaf 2018 jaarlijks per 1 januari de vergoeding zal worden herzien overeenkomstig de 

wijziging van het consumentenprijsindexcijfer, zoals door het Centraal Bureau voor 
Statistiek (CBS) op de meest recente tijdsbasis vastgesteld en gepubliceerd. De aldus aan 
te passen vergoeding zal nimmer dalen onder aanvangsprijs zoals bovenstaand genoemd; 

 
11. dat indien het CBS overgaat tot wijziging van de wijze waarop het bovengenoemde 

prijsindexcijfer wordt vastgesteld, respectievelijk dit cijfer niet meer publiceert, dan zal in 
overleg tussen partijen zo goed mogelijk aansluiting worden gezocht bij de laatstelijk voor 
de herziening in aanmerking genomen reeks, of zullen andere, soortgelijke maatstaven 
worden gehanteerd; 

 
12. dat bij opzegging van deze overeenkomst of bij beëindiging van deze overeenkomst als 

bedoeld in artikel 4 de/het in gebruik genomen grond/water, binnen drie maanden na 
opzegging respectievelijk daags vóór eindiging van deze overeenkomst, in de 
oorspronkelijke staat moet worden opgeleverd. 

 
13  Bij niet-nakoming van deze bepaling verbeurt de gebruiker of diens rechtverkrijgende(n) een 

onmiddellijk opeisbare boete van €500,- (vijfhonderd euro) ten behoeve van de gemeente 
voor elke week dat de niet-nakoming voortduurt, na ingebrekestelling door het college van 
burgemeester en wethouders.  

 
Indien u hier ook mee kunt instemmen, dan verzoeken wij u om het tweede exemplaar van deze 
brief voor akkoord te ondertekenen en aan de gemeente te retourneren. Dit geldt ook voor de 
bijlagen die bij deze brief zijn gevoegd. Het overige exemplaar kunt u behouden ten behoeve van 
uw administratie.  

 
Verkrijger verklaart een afschrift te hebben ontvangen van:  

- Tekening in gebruik uit te geven waterperceel d.d @@ 
- Voorschriften realisatie vlonder/steiger HHNK d.d. @@ 

  
 
Getekend te:         Getekend te 
Datum:          Datum: 
De gemeente:         De grondgebruiker: 
 
 
 
 
___________________       __________________ 

 


