SCHADEVERGOEDINGSOVEREENKOMST
De ondergetekenden:
1.

<naam>, gevestigd te <…………> <straat, postcode> of indien het een rechtspersoon
betreft: <naam bedrijf>, statutair gevestigd te <….>, ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar directeur/bestuurder, de heer <…………>, hierna te
noemen: “de rechthebbende”
en
2. De provincie Noord-Holland, de publiekrechtelijke rechtspersoon zetelende te (2012
HR) Haarlem aan de Dreef 3, te dezen krachtens het Besluit ondermandaat, volmacht
en machtiging directie Beleid Noord-Holland 2016 rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de sectormanager van de sector Groen, de heer mr. drs. G.M. Biermann,
handelende ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland d.d. 13 december 2005, hierna te noemen “de Provincie“.

in aanmerking nemende dat:
- de rechthebbende eigenaar/ pachter is van perceel kadastraal bekend als
gemeente …........................ sectie .................. nr......................... of zijn
vertegenwoordiger;
- er op …. een medegebruiksovereenkomst is gesloten tussen Recreatie Noord-Holland
N.V. en de rechthebbende waarin is bepaald dat aan de rechthebbende een vergoeding
wordt verstrekt voor het toelaten van wandelaars op het genoemde perceel;
- de provincie het recreatief medegebruik van gebieden met een andere hoofdfunctie dan
recreatie wil bevorderen;
- de rechthebbende bereid is wandelaars op een gedeelte van het terrein/de terreinen
toe te laten;
- partijen dienaangaande hun rechten en verplichtingen over en weer in het
hiernavolgende wensen vast te leggen:
Artikel 1
1. Schade die de rechthebbende lijdt en die redelijkerwijs kan worden toegeschreven aan
het recreatief medegebruik van de in artikel 1 genoemde gedeelten van percelen door
recreanten, zal door de provincie worden vergoed tot een maximum van € 10.000 per
gebeurtenis. Het voorgaande geldt slechts op voorwaarde, dat de rechthebbende aan de
provincie alle rechten cedeert die de rechthebbende uit hoofde van enige wettelijke
aansprakelijkheid eventueel jegens de schadeveroorzaker tot gelding kan brengen.
2. Schade als bovenbedoeld die de rechthebbende lijdt aan gewassen en vee buiten het
betreffende gedeelte van de percelen / watergangen, doch in hetzelfde perceel, komt alleen
ten laste van de provincie indien de schade aan het recreatief medegebruik ter plaatse kan
worden toegeschreven en niet als bedrijfsrisico kan worden beschouwd. Indien en voor zover
de provincie uit hoofde van het bepaalde bij dit lid tot enigerlei schadevergoeding overgaat,
is het bepaalde bij de laatste volzin van het vorige lid van overeenkomstige toepassing.

3. Tot schadevergoeding uit hoofde van de leden 1 en 2 van dit artikel zal worden
overgegaan na voldoende aannemelijk maken van de aard en omvang van de schade door de
schadelijdende partij. De kosten die gemaakt worden voor het vaststellen van de schade
komen ten laste van de provincie Noord-Holland, tenzij de kosten onredelijk hoog zijn. Ter
vaststelling van de omvang van de schade kan inschakeling plaatshebben van een ter zake
kundige adviseur.
4. Bij schade kunt u informatie inwinnen bij:
Provincie Noord-Holland
Sector Concern Service Centrum
Mevrouw M. Essakkili
Telefoon: 023-5143395
Artikel 2
De provincie vrijwaart de rechthebbende voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het
gebruik van het in artikel 1 bedoelde gedeelte van het terrein, voor zover deze aanspraken
niet voortvloeien uit de opzet of grove nalatigheid van de rechthebbende.
Artikel 3
1. Geschillen tussen partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot
een oplossing worden gebracht.
2. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden beslecht
door de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank te Haarlem.

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend,
te ....................., datum .............

te ............................, datum ..........

De rechthebbende,

namens de provincie,

....................................

...................................

G.M. Biermann

