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ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALIN
GEN VOOR UITGIFTE IN ERFPACHT
C. Q. WIJZIGING
ALGEMENE ERFPACHTVOORWAARDEN VAN
DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP: N. V.
LUCHTHAVEN
LELYSTAD, GEVESTIGD TE LELYSTAD.

ARTIKEL 1. DEFINITIES, KENNISG
EVINGEN

In deze algemene voorwaarden word
t verstaan onder:
De N.V.
Erfpachter

De naamloze vennootschap N.V. Luch
thaven Lelystad.
De natuurlijke- of rechtspersof
o)nfen) met wie de N.V. een
erfpachtovereenkomst is aangegaa
n alsmede hun rechtver
krijgendetn).
Akte
De notarile akte van erfpachtuit
qifte of akte van
herziening welke met de erfpach
ter wordt opgemaakt en
waarin verwezen wordt naar deze
algemene voorwaarden.
Voorwaarden
Zowel deze algemene voorwaarden
als de bijzondere
voorwaarden welke in de akte word
en opgenomen.
Overeenkomst
De erfpachtovereenkomst.
Erfpacl’tjaar
2 Het kalenderjaar van
1 januari tot en met 31 december.
Hypotheekhouder: Degene die het
recht van hypotheek heeft gevesti
gd op het
recht van erfpacht en de N.V. daar
van per aangetekend
schrijven mededeling heeft geda
an.

ARTIKEL 2. ERFPACHTDUUR EN RECH
T VAN OPZEGGING

c

1. Het erfpachtrecht geldt
voor onbepaalde tijd. De ingangsd
atum is in e
akte aangegeven.

2. Het erfpachtrecht kan tuss
entijds door de N.V. worden opge
zegd indien
zij daartoe door derden onon
tkoombaar wordt genoodzaakt of er
sprake is
van zwaar wegende luchthav
enbelangen als zodanig.
3. Deze tussentijdse beëind
iging op vordering van de N.V.
dient door haar
per aangetekend schrijven aan
de erfpachter te worden medeged
eeld met een
opzegtermijn van 2 jaar. Bi
aanwezigheid van een hvpotheekhoud
er zal
ook deze op dezelfde wi;:e woid
en
nformeerd.

ARTIKEL 3. VERGOEDING WAARDE
OPSTALLEN BIJ OPZEGGING DOOR
DE N.V.

1. Indien de N.V. op grond
van het bepaalde onder artikel
2 lid 2 tot
opzegging overgaat, zal de N.V
. zich alsdan ten behoeve van
de erfpachter
inspannen om hem een ander
zo mogelijk gelijkwaardig
terreingedeelte
op de Luchthaven Lelystad ter
beschikking stellen en aan de
erfpachter
terzake voor zijn alsdan aanw
ezige opstallen een schadeloo
sstelling
uitkeren op basis van de voor
bedrijfsverplaatsing gebruik
elijke
regelingen.
-

-
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2. In het geval dat de N.V. geen terreingedeelt
e ter beschikking kan stellen
vindt een schadevergoeding plaats op basis
van de bij onteigening gebrui
kelijke regelingen.
3. Indien het erfpachtrecht en de opstallen
met hypotheek is bezwaard,
zullen de hypotheekhouder(s) een zelfs
tandig vorderingsrecht hebben op de
vergoedingen als bedoeld in de leden
1 en 2 van dit artikel, tot een
bedrag, als aan ieder van hen zou toekomen,
indien het gold een verdeling
van de koopprijs in geval van executie van
het erfpachtrecht en de
opstallen.

ARTIKEL 4. BETALING CANONS E. D.

1. De jaarlijkse canon moet zonder enige korti
ng worden betaald op de door
de N.V. aan te geven wijze v6ôr of op 1 juli
van elk erfpachtsjaar.
2. Indien latere betaling plaatsvindt dan is
de erfpachter
zonder nadere
ingebrekestelling of recliterlijk9 tussenkom
st
over het verschuldigde
bedrag de wettelijke rente verschuldigd
met een minimum van 1% voor
iedere maand cf gedeelte daarvan dat de erfpa
chter in gebreke is
gebleven.
-

-

3. Alle andere bedragen, welke de erfpachter
ingevolge de overeenkomst
verschuldigd is, moeten binnen én maand
, nadat de erfpachter tot
voldoening ervan is uitgenodigd, op deze
lfde wijze worden voldaan als de
canon. Het gestelde in lid 2 is van over
eenkomstige toepassing.
4. Ten aanzien van alle verschuldigde bedr
agen wordt beroep door de
erfpachter op scliuldvergelijking uitgeslote
n.
5. De erfpachter is niet alleen met het
erfpachtsrecht en de daarop zich
bevindende opstallen, doch ook met zijn over
ige vermogen aansprakelijk
voor de voldoening van de canon en van
al hetgeen hij krachtens de
erfpachtovereenkomst verschuldigd is.
Betalingen gelden altijd voor de ouds
te openstaande termijn(en) en
bedragen.
6. Indien de erfpachter gedurende twee
maanden na de vervaldag nog in
gebreke is gebleven zal de eventuele
hypotheekhouder hiervan door de
N.V. binnen 14 dagen schriftelijk in kenn
is worden gesteld.

ARTIKEL 5. HERZIENING VOORWAARDEN, CANO
NHERZ lENING

1. Na afloop van een erfpaclittijdvak
van een achtereenvolgende periode van
40 jaar, waarvan de eerste periode aanv
angt op 1 januari van het jaar
waarop het erfpachtrecht ingaat, c.q.
op 1 januari van het jaar waarin
deze voorwaarden op reeds bestaande erfpa
chtcontracten van kracht zijn
geworden, heeft de N.V. het recht de
voorwaarden
binnen de grenzen van
redelijkheid en billijkheid
te herzien.
-

-
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2. Tenminste één jaar voor de aflo
op van een tijdvak als bedoeld
in liet
vorige lid wordt aan de erfpach
ter en de eventuele hypotlieek
houderfs) bij
aangetekend schrijven kennis gege
ven van de wijziging van de voor
waarden
welke gedurende liet volgende erfp
achttijdvak van kracht zullen
zijn.
3. a. De canon kan telkens na ver
loop van een tijdvak van tien
jaren op
voorstel van één der partijen
herzien, indien het bedrag daarva
n niet
langer een gelijkwaardige tege
nprestatie is te achten voor liet
genot
van het erfpachtsgoed. Het tijd
stip waarop voor de eerste maal
herziening mogelijk is, wordt
in de akte vermeld.
b. Indien één van de partijen her
ziening van de canon wenst, moe
t deze
partij dit uiterlijk drie maan
den voor het tijdstip waarop her
ziening
mogelijk is, bij aangetekende
brief aan de wederpartij te kennen
geven.
De vaststelling van de nieuwe
canon geschiedt zo mogelijk door
partijen in onderling overleg;
c. Mocht één maand voor het ver
strijken van het tienjarige tijd
vak tussen
partijen nog geen overeenstemming
over de canon zijn bereikt, dan
zullen drie door hen gezame
nlijk aan te wijzen deskundigen de
canon
bindend vaststellen.
d. Indien bij liet verstrijken van
het tienjarige tijdvak nog geen
overeenstemming over de aanwij
zing is bereikt, zal de meest ger
ede
partij benoeming van de deskun
digen verzoeken aan de kantonrech
ter,
binnen wiens ressort het erfpach
tsgoed is gelegen;
e. Indien de deskundigen tot een
verschillend resultaat komen, zal
het
gemiddelde als canon gelden;
f. De kosten van de schatting
door deskundigen, alsmede die van
de ter
zake van de herziening op te
maken akte, komen ten laste van
de
partij, die de herziening hee
ft gevraagd, indien de canonverh
oging of
-verlaging minder dan tien pro
cent van de laatst geldende cano
n
bedraagt; in de andere gevalle
n worden deze kosten door partije
n
gezamenlijk gedragen;
g. Aan de hypctheekhouder wor
dt door de N.V. tijdig kennis gege
ven van
liet feit, dat herziening is gev
raagd, alsmede
nadat de herziening
heeft plaatsgevonden
van het bedrag waarop de canon
nader is
vastgesteld.
h. Zolang nog geen nieuwe cano
n is vastgesteld geldt op de
betaaldatum de
canon van liet daaraan voorafg
aande jaar. Na vaststelling van
de nieuwe
canon wordt deze met terugwe
rkende kracht in rekening geb
racht, onder
verrekening van de reeds beta
alde canon(s).
-

-

4. Gedurende elk erfpachttijd
vak van 10 jaren wordt vooruit
lopend op de
canonherzieningsdatum, met ing
ang van de eerste dag van het zes
de
erfpaclitjaar in de betreffende
tienjaarlijkse periode, de jaar
lijks te
betalen canon verhoogd met
het in lid 5 van dit artikel te
berekenen
percentage.
5. a. Het percentage als bed
oeld in lid 4 komt tot stand
als rekenkundig
gemiddelde van de stijging
in de vijf voorafgaande jaren van
de
navolgende cijfers sameng
esteld en gepubliceerd door het
C.B.S. te
‘s Gravenhage.
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Het prijsindexcijfer voor gezinsconsum
ptie (ongecorrigeerde reeks
voor werknemersgezinnen).
Het globale indexcijfer van de kosten
van wegenbouw subonderhouds
werken aan wegen met gesloten verhardin
g buiten de bebouwde kom.
b. Het betreffende percentage wordt afge
rond op 2 decimalen nauwkeurig.
c. In het geval de vermelde cijfers niet
meer worden gepubliceerd zal aan
het C.B.S. een vergelijkbare reeks word
en gevraagd.
-

-

6. Van de wijziging van de canon als bedo
eld in lid 4 zal aan de erfpachter
kennis worden gegeven door middel van
een aangetekend schrijven.

ARTIKEL 6. AFKOOPSOM CANONS

1. De erfpachter kan de canons voor een
erfpachttijdvak van 40 jaren zoals
bedoeld in artikel 5 afkopen, dan wel
voor elke (resterende) periode
binnen dit erfpachttijdvak.
2. litdien de erfpachter de basiscanons
voor een bepaalde periode heeft
afgekocht dient de erfpachter de in
artikelen 5 leden 3 en 4 omschreven
verhoging van de canon eveneens voor
de betreffende periode in het alsdan
nog resterende erfpachttijdvak af te
kopen waarbij de rentevoet voor de
berekening van de contante waarde geli
jk gesteld zal worden aan dat van
het voor lagere overheden geldende
effectieve rentepercentage van de Bank
voor Nederlandsche Gemeenten overeenk
omende met de betreffende periode.
3. De N.V. bepaalt de hoogte van de
afkoopsomtmen) en de eventueel daar
aan
verbonden voorwaarden en kosten en
de datum waarop deze zal moeten word
en
voldaan.
4. Door het betalen van de afkoopso
m(men) worden de verschuldigde cano
ns
voor de betreffende afkoopjaren
gesteld op f 1,- per erfpachtjaar
te
voldoen zoals omschreven in artikel
4 lid 1.

ARTIKEL 7. AANVAARDING

1. De erfpachter aanvaardt het erfpa
chtsgoed in de staat waarin het
zich
bevindt, met alle daaraan verbonde
n lusten en lasten, heersende en
lijdende erfdienstbaarlieden. Alle
vrijwaring wordt uitgesloten m.u.v.
het
eigendomsrecht, beslagen en hypo
theek. De N.V. aanvaardt geen enke
le
aansprakelijkheid voor de gesteldhe
id van de bodem in welke vorm dan
ook.
2. De erfpachter wordt geacht
het erfpachtsgoed volkomen te kenn
en; hij
heeft derhalve geen aanspraak op
ontbinding van de overeenkomst,
op
vermindering van de canon of op enig
e andere tegemoetkoming ter zake
van
al of niet verborgen gebreken, van
onjuiste of onvolledige opgave van
de
grootte, de aard, de belendingen
of de ligging van het erfpaclitsgoed
.

N.V. Luchthaven Le’ystad

5
3. De erfpachter kan eve
nmin vermindering,
kwijtschelding
de canon vorderen voor
schade van welke aar
d ook, door
buitengewone, voorziene
of onvoorziene toeva
llen of de
veroorzaakt; deze sch
ade komt geheel voor
rekening van

of teruggave van
gewone of
gevolgen van dien
de erfpachter.

ARTIKEL 8. VERBOD VAN
VERVREEMDING, BEZWARING
, ENZ.
HYPOTIIEEKREGELING

1. De erfpachter mag
zonder voorafgaande sch
riftelijke toestemming
N.V. zijn erfpachtsr
van de
echt en de op liet erfpac
htsgoed gesticlite opsta
noch geheel, noch ge
llen
deeltelijk vervreemden
, inbrengen in een ven
e.d. of liet erfpachtsr
noo
tschap
echt dan wel het erfpac
litsgoed cum annexis be
met zakelijke genots
lasten
recliten. Splitsing van
liet erfpachtsrecht is eve
zonder voorafgaande sch
neens
riftelijke toestemming
van de N.V. verboden.
Zonder dezelfde toeste
mming van de N.V. mag
hij het erfpachtsgoed cum
annexis niet aan der
den verhuren of onder
we
lke titel ook in gebrui
geven.
k
2. Een eventuele toeste
mming tot vervreemdin
g of inbreng als bedoel
eerste lid, wordt sle
d in liet
chts verleend onder de
voorwaarde, dat de nieuw
erfpachter zich in de
e
akte van overdracht of
inbreng tegenover de N.V
verbindt tot naleving
.
van alle voorwaarden
, alsmede van de bijzon
bepalingen, welke eve
dere
ntueel bij bovenbedoeld
e toestemming worden
welke verbintenis bij
gesteld,
bedoelde akte van ove
rdr
acht of inbreng namens
NV. moet worden aanvaa
de
rd, terwijl, indien
liet erfi)achtsrecht met
hypotheek is bezwaard
, een schriftelijke ve
rklaring van de hypoth
houder(s) moet worden
eekovergelegd, waaruit
bl
ijkt, dat hem liet voorne
tot vervreemding is
men
medegedeeld en daaren
tegen geen bezwaar be
staat.
3. Indien voormelde
toestemming wordt ver
leend en bij elke ves
recht van hypotheek
tiging van liet
moet een deugdelijk ver
klaard afschrift van
van overdracht, inbren
de akte
g, vestiging zakelij
k recht, verhuring of
bruikgeving binnen twe
inge
e maanden na dagtekeni
ng door de zorg en op
van de erfpachter aan
kosten
de N.V. ter hand wor
den gesteld.
4. Het is de erfpachte
r verboden zelfstan
dig afstand te doen van
pachtsrecht. Bij aanwe
het erf
zigheid van een hypoth
eekhouder zal niet dan
deze is gehoord eventu
nadat
eel worden medegew
erkt aan beëindiging van
erfpachtsrecht bij mi
het
nnelijke overeenkoms
t.
5. Handelingen in str
ijd met de vorenstaande
leden zijn nietig ten
van de N.V. en worden
aanzien
als niet gedaan bescho
uwd.
6. a. Voor het vestig
en van het recht van
hypotheek is geen toe
de N.V. vereist mits
stemming van
de erfpachter ervoor
zorgdraagt dat nadruk
in de hypotheekakte
kelijk
de bepaling wordt opg
enomen dat de veiling
waarden bij executo
voor
riale verkoop dusdanig
worden opgesteld dat
koper slechts een be
de
drijf kan uitoefenen
op het gekochte uitslu
na acceptatie door de
itend
N.V., waarbij de luc
litliavenbelangen in ach
worden genomen.
t
Voorts dient in de hyp
otheekakte te worden
opgenomen, dat de N.V.
allen tijde door de
te
liypotheekhouder op de
hoogte wordt gesteld
geval van niet richti
in liet
ge nakoming door de
erfpachter van zijn ve
tingen tegenover de
rplich
hypotheekhouder(s).
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b. Eveneens dient in de hypotlieekakte te
worden bepaald dat ingeval een
hypotheekhouder, overeenkomstig artikel
1223 van het Burgerlijk
Wetboek, tot openbare verkoop van het
erfpachtsrecht overgaat, zowel
in de veilingvoorwaarden als in de akte van
toewijzing, de koper zich
uitdrukkelijk tegenover de N.V. verbindt
tot betaling van de canon en
tot naleving van alle aan deze erfpach
tsuitgif te verbonden voorwaar
den. De in de vorige alinea vermelde
verbintenis tot betaling van de
canon en tot naleving van alle aan de erfp
achtsuitgifte verbonden
voorwaarden moet bij bedoelde akte nam
ens de N.V. worden aanvaard.
c. Tenslotte dient te worden bedongen dat
op gelijke wijze als onder b
vermeld de nieuwe erfpachter t.o.v. de
N.V. verplicht is tot betaling
van alle achterstallige canons en vord
eringen die de vorige erfpachter
nog verschuldigd is, inclusief rente en
kosten. Dit laatste geldt ook
bij gerechtelijke tenuitvoerlegging.
7. De erfpachter is verplicht de N.V. tijd
ig kennis te geven van het
royement van het recht van hypotheek
..

ARTIKEL 9. BELASTINGEN, ENZ.

De zakelijke lasten en belastingen, welk
e ter zake van het erfpachtsgoed en
daarop aanwezige opstallen worden gehe
ven, komen ten laste van de
erfpachter met ingang van de datum
van de aanvang van het erfpachtsrecht,
ongeacht aan wie de aanslag wordt opge
legd.

ARTIKEL 10. GEBRUIK VAN H7 ERFPA
CHTSGOED

1. Het erfpachtsgoed, met inbegrip
van de daarop aanwezige opstallen, mag
door de erfpachter uitsluitend word
en gebruikt voor het in de akte
omschreven doel.
2. De erfpachter zal de grond en de
gebouwen in goede staat moeten
onderhouden; gronden welke niet word
en bebouwd moeten een ordelijk
aanzien hebben, één en ander ter uits
luitende beoordeling van de N.V.
3. Voordat met de bouw van de opst
allen mag worden aangevangen dient de
erfpachter, los van de publiekrech
telijke vergunningen, het uitgewerkte
ontwerp, alsmede het bouwplan met
inbegrip van de terreinverhardingen en
onderliggende kabels en leidingen
ter schriftelijke goedkeuring aan de
N.V. voor te leggen. Aan een derg
elijke goedkeuring kunnen bouwkundige
en/of technische voorwaarden word
en verbonden.
De N.V. zal de erfpachter binnen
twee maanden na ontvangst van genoemd
e
bescheiden berichten.
4. Uitbreiding en/of uitwendige
verbouwing en/of wijziging van liet uite
rlijk
aanzien van de opstallen zal, los
van de publiekrechtelijke vergunningen
,
slechts mogen geschieden met sch
riftelijke toestemming van de N.V. De
N.V. zal de erfpachter binnen twee maan
den na ontvangst van de gemelde
bescheiden berichten.
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5. De erfpachter mag, los
van de publiekrechte
lijke vergunningen, zon
voorafgaande schriftel
der
ijke toestemming van de
N.V., in, op of aan liet
erfpachtsgoed of de daa
rop aanwezige opstallen
geen reclame toelaten
aanbrengen of doen toe
of
laten of doen aanbrenge
n.
6. De erfpachter is ve
rplicht liet erfpaclitsgoe
d terstond na opleverin
de gebouwen op zijn kos
g van
ten te voorzien van een
passende erfafscheiding
zulks tot genoegen van
,
de N.V.

ARTIKEL 11. VAN TOEPA
SSING ZIJNDE WIr11N,
BESLUITEN, REGLEMENTEN
EN
DERGELIJKE

Van deze Algemene Bepal
ingen worden geacht med
e deel uit te maken en
daarmede een geheel te
vormen, als ware deze
woordelijk opgenomen,
het Luchthaventerrein
alle op
Lelystad van toespassi
ng zijnde wettelijke
besluiten, voorschrif
bepalingen,
ten en reglementen (w
aaronder het luchthavenre
Lelystad).
glement

ARTIKEL 12. BESCHAD
IGING VAN WERKEN OF EIGE
NDOMMEN VAN DE N..V.

C

1. Alle werken of eigendo
mmen van de N.V., we
lke ten gevolge van liet
aanleggen, wijzigen,
gebruiken, onderhouden,
aanwezig zijn of opruim
van de krachtens deze
en
overeenkomst aanwezig
e werken mochten worden
beschadigd, moeten doo
r en op kosten van de
erfpachter op de eerst
aanschrijving en tot gen
e
oegen van de N.V. bin
nen de daarbij bepaalde
termijn worden hersteld
, bij gebreke waarvan
de N.V. de bevoegdheid
liet nodige te (doen)
heeft
verrichten op kosten
van de erfpachter.
2. De erfpachter doe
t afstand van alle aan
spraken, welke hij teg
N.V. zou kunnen doen
enover de
gelden wegens schade
bij de uitoefening van
erfpachtsrecht door we
liet
lke oorzaak ook ontst
aan. Hij vrijwaart de
voor alle vorderingen,
N.V
.
welke anderen mochten
kunnen doen gelden tot
vergoeding van schade
, welke met deze uit
oefening in enigerlei
staat. Het vorenstaande
verband
geldt niet, indien de
schade is ontstaan doo
of de vordering voort
r
spruit uit
grove schuld aan de zij
de van de N.V.
3. In dit artikel wo
rdt onder uitoefening
van het erfpachtsrecht
verstaan opruiming van
mede
wat in, op of boven het
erfpachtsgoed aanwezig
is.
-

-

ARTIKEL 13. UITVOER
ING VAN WERKEN VANWEG
E DE N.V.

De N.V. heeft te all
en tijde het recht om
op, in of boven het
zodanige werken te mak
erfpachtsgoed
en, te behouden, te
vernieuwen of te wijzig
in het openbaar belang
en, welke
van de luchthaven noo
dzakelijk zijn, waarbij
erfpachter aanspraak
de
heeft op een billijke
vergoeding of verminde
canon, vast te stelle
ring van de
n door de N.V.

NV. Luchthaven Lelystad

8

ARTIKEL 14. TUSSENTIJDSE OPZEGGING

1. De N.V. heeft het recht onverminderd liet in artikel 2 bepaalde de
overeenkomst tussentijds door opzegging te doen eindigen voor het geheel
of voor zodanig gedeelte van het erfpaclitsgoed als hij verkiest, indien:
De erfpachter of één der mede-erfpacliters in staat van faillissement
is verklaard of surséance van betaling heeft verkregen;
b. De erfpachter de canon niet binnen drie maanden na de vervaldag heeft
betaald of in andere opzichten naar het oordeel van de N.V. zijn
verplichtingen na behoorlijk gedane schriftelijke waarschuwing, niet
binnen de daarbij gestelde termijn ten volle nakomt.
c. Er geen sprake is van een voortdurend bouwproces en het geheel niet
voor gebruik is opgeleverd.
d. Als het in de akte omschreven doel feitelijk niet neer wordt
uitgeoefend.

Q

2. De beindiging geschiedt ten minste drie maanden na de datum van opzeg
ging.
3. De erfpachter is niet bevoegd tot opruiming van de zich op het
erfpachtsrecht bevindende opstallen c.a. Op de beindigingsdatum dient
het geheel ontruimd te worden opgeleverd en ter vrije beschikking te
worden gesteld van de N.V.
4. De erfpachter kan in deze gevallen geen recht op enige schadeloosstelling
doen gelden.
5.

Indien het erfpachtsrecht met hypotheek is bezwaard, zal opzegging
evenwel niet geschieden alvorens de N.V. de hypotlieekhouderts) van zijn
voornemen tot opzegging in kennis heeft gesteld en de hypotheekhouder(s)
gedurende één maand de gelegenheid hebben gekregen
voor zover mogelijk
aan de verplichtingen van de erfpachter in diens plaats te voldoen, dan
wel binnen 2 maanden daarna het erfpachtsrecht met de rechten van de
erfpachter op de zich op het erfpachtsgoed bevindende opstallen in het
openbaar te verkopen waarbij het gestelde in artikel 8 lid 6 onder a, b
en c in acht dient te worden genomen.
-

-

6.

Indien het erfpachtsrecht eindigt door opzegging overeenkomstig dit
artikel 14 houdt de N.V. binnen zes maanden na de dag waartegen is
opgezegd, een openbare verkoping volgens plaatselijk gebruik en onder de
door de N.V. te bepalen (gebruikelijke) veilingvoorwaarden van de
rechten, welke de gewezen erfpachter kan doen gelden met betrekking tot
de opstallen
tot opruiming waarvan de erfpachter dan ook niet bevoegd
is
welke verkoping alsdan tevens een nieuwe uitgifte in erfpacht zal
omvatten aan de koper, zoveel mogelijk overeenkomstig de oorspronkelijke
uitgifte en de daarvoor geldende voorwaarden.
-

-

De opbrengst van deze verkoping wordt bij aanwezigheid van een hypotheek
houder(s), na aftrek van de achterstallige bedragen van de canon, de
invorderingskosten, boeten, rente, kosten van de openbare verkoop en al
wat de erfpachter overigens nog aan de N.V. verschuldigd is, aan de
hypotheekhouder(s) uitgekeerd tot het door de N.V. vastgestelde bedrag
waarop de hypotheekhouder(s) recht zullen hebben indien liet een verdeling
gold van de koopprijs in geval van gerechtelijke verkoop van het
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erfpachtsrecht, terwijl het
daarna overblijvende gedeelt
e van de
opbrengst aan de erfpachter,
wiens erfpachtsrecht geëindigd
is, wordt
uitgekeerd
Indien geen hypotheekhouder aan
wezig is wordt op gelijke wij
ze het
restantbedrag geheel aan de
erfpachter ter beschikking ges
teld.
7. Generlei uitkering als in
dit artikel bedoeld heeft plaa
ts zolang niet
de grond met opstallen geheel
ter vrije beschikking van de
N.V. is
gesteld, zoals omschreven in
lid 3 van dit artikel.
8. Indien bij de openbare verkop
ing geen bod wordt gedaan is de
N.V. tot
generlei uitkering verplicht
en behoudt hij op de erfpach
ter een
onmiddellijk opeisbare vorder
ing van al wat krachtens dit art
ikel op de
opbrengst zou zijn ingehoude
n, vermeerderd met de naar het
oordeel van de
N.V. door de N.V. te maken
kosten om liet betreffende ter
rein in een door
de N.V. gewenste oorspronke
lijke staat te brengen.
Tevens is de N.V. eigenaar van
de opstallen die op het erfp
achtsgoed zijn
gesticht en kan de erfpachter
daarop geen enkel recht meer doen
gelden.
9a. Bij openbare verkoop ingevo
lge lid 5 of lid 6 van dit art
ikel heeft de
N.V. de bevoegdheid de verkoo
p niet te gunnen. Deze bevoeg
dheid bestaat
alleen indien de opbrengst uit
de verkoop ontoereikend is om
hetgeen de
N.V. van de erfpachter te vor
deren heeft te voldoen.
9b. Indien niet gegund wordt geld
t het hoogst uitgebrachte bod
als opbrengst
voor de financiële afwikkelin
g.

ARTIKEL 15. BETALING CAI4ON
IN GEVAL VAN TUSSENTIJDSE BEE
INDIGING VAN
ERFPACHTSRECHT

1. Bij beëindiging van het erfp
achtsrecht door opzegging doo
r de N.V. zijn
over het lopende erfpachtjaar
zoveel twaalfde delen van de cano
n
verschuldigd als er dan maan
den van dat jaar geheel of ged
eeltelijk zijn
verstreken, mits op dat tijdstip
het geheel overeenkomstig art
ikel 14 is
opgeleverd en aan de N.V. ont
ruimd ter beschikking is gesteld
. Indien de
opzegging betrekking heeft
op een gedeelte van de erfpacli
tsoppervlakte,
zal de jaarlijkse canon naar
evenredigheid, door de N.V.
te
bepalen,
worden verminderd en zal ove
r de canon van liet lopende erfp
ach
tsjaar een
vermindering worden toegestaan
te berekenen op dezelfde wij
ze
als
hiervoor omschreven.
2. Indien de erfpacht wordt
opgezegd in de onder liet eers
te lid sub b van
artikel 14 bedoelde gevallen,
moet de canon over liet lopend
e
erfpachtsjaar ten volle wor
den voldaan.
3. Indien de canon reeds voo
ruit is betaald, wordt verrek
end hetgeen met
inaclitneming van het hiervoo
r bepaalde blijkt teveel te
zijn betaald.
4. In ieder geval van beëind
iging van de erfpacht is hetg
een aan de N.V.
verschuldigd is terstond ope
isbaar.
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ARTIKEL 16. WIJZE VAN OPZEGGING

Alle opzeggingen, aanzeggingen en mededelingen aan of van de N.V. kunnen
rechtsgeldig geschieden bij aangetekend verzonden brief. Afschrift wordt
gezonden aan de hypotheekhouder(s). De hypotlieekhouder(s) kunnen tegenover
de N.V. generlei aanspraak doen gelden indien toezending achterwege blijft.

ARTIKEL 17. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

De erfpachters of hun rechtverkrijgenden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor
alle verplichtingen uit deze overeenkomst voortvloeiende.

ARTIKEL 18. TOEGANG TOT HET ERFPACIITSGOED

De daartoe door de N.V. aangewezen personen hebben toegang tot het
erfpachtsgoed.

ARTIKEL 19. BOETEN

C

Wegens het niet voldoen aan enige verplichting, de erfpachter opgelegd bij
of krachtens artikel 8, 10, 11, 12 en 14 der algemene voorwaarden of aan
enige verplichting hem opgelegd bij of krachtens de bijzondere voorwaarden,
is de N.V. bevoegd hem een direkt opeisbare en niet voor matiging vatbare
boete op te leggen zonder gerechtelijke tussenkomst tot een maximum van
tienmaal het bedrag van de voor dat jaar geldende jaarlijkse canon,
onverminderd zijn bevoegdheid tot opzegging van het erfpachtsrecht, dan wel
tot het treffen van de voorzieningen als vermeld in artikel 12, eerste lid.

ARTIKEL 20

Waar in deze algemene bepalingen wordt gesproken over een door de
erfpachter benodigde schriftelijke toestemming van de N.V. zal een
dergelijke toestemming door laatstgenoemde worden verleend, indien en voor
zover luchthavenbelangen zich niet daartegen verzetten, zij het dat aan een
dergelijke toestemming voorwaarden kunnen worden verbonden.

t
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ARTIKEL 21. INGEBREKESTELLING

Bij overtreding van én of meer der gestelde voorw
aarden of nalatigheid in
de nakoming daarvan, zal de erfpachter in gebreke
zijn door liet enkele feit
der overtreding of nalatigheid of door liet enkele
verloop van de bepaalde
termijn, zonder dat terzake ingebrekestelling nodig
zal zijn.

ARTIKEL 22. AANDUIDING

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald
onder de titel van
“Algemene Erfpachtsvoorwaarden N.V. Luchthaven
Lelystad”.

