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Contract van erfpacht nr. ... 
 

 
 

 
Tussen enerzijds,  
 
 
Intercommunale WVI 
Baron Ruzettelaan 35 
8310 Assebroek 
tel.: 050/36 71 71 
fax.: 050/35.68.49 
 
hiernagenoemd "de eigenaar " vertegenwoordigd door, 
 
 
 
 
en anderzijds, 
 
....... vertegenwoordigd door, 
 
 
hiernagenoemd “de erfpachter ” 
 

 

Preambule 
 
OVERWEGENDE DAT volgens artikel 3.c) van haar statuten de WVI tot doel heeft het nemen van initiatieven 
die rechtstreeks of onrechtstreeks leiden tot de economische ontwikkeling van de provincie West-
Vlaanderen; 
 
OVERWEGENDE DAT overeenkomstig haar statutaire doelstellingen en op verzoek van de stad Veurne de 
WVI instaat voor de realisatie en het beheer van de kleinhandelszone te Veurne, teneinde verdere 
ontwikkeling en groei van de kleinhandelsactiviteiten in de regio te stimuleren en zulks in toepassing van 
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 
OVERWEGENDE DAT de WVI deze zone realiseert overeenkomstig en in toepassing van het decreet van 13 
juli 2012 betreffende de ruimtelijke economie. 
 
OVERWEGENDE DAT de gronden gelegen langs de Brugsesteenweg de bestemming “Kleinhandel” (zie bijlage 
1) hebben. 
 
OVERWEGENDE DAT de WVI de gronden binnen de bestemmingszone wensen voor te behouden voor 
grootschalige kleinhandelsactiviteiten; waarvan er maximum 2,5 ha kan bestemd worden voor 
grootschalige kleinhandel die voorziet in alledaagse behoeften; dat zij dienvolgens deze gronden uitgeeft 
bij wijze van erfpacht zoals bedoeld in de wet van 10-01-1824. 
 
OVERWEGENDE DAT  XXX een erfpachtrecht wenst te bekomen op een gedeelte van de gronden van het 
bedrijventerrein m.n. een erfpachtrecht op een perceel met volgende kenmerken: 

•  oppervlakte: 24.479 m² 
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OVERWEGENDE DAT ingevolge art. 17 de bepalingen van de wet inzake erfpacht van suppletieve aard zijn, 
met uitzondering van de duur, wat aan beide partijen de mogelijkheid verleent om in het kader van 
voorliggende overeenkomst hun samenwerking contractueel vast te leggen;
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Wordt overeengekomen wat volgt: 
 
 
Artikel 1: Omschrijving van de goederen 
 
De eigenaar verklaart onder de hierna vermelde voorwaarden de hierna beschreven goederen in erfpacht 
te geven aan de erfpachter, die aanvaardt: 
 
1.1. Aanduiding van de goederen 
 

Een perceel nijverheidsgrond met een oppervlakte van 24.479 m² met kadastrale kenmerken: 
Stad Veurne, 1ste Afdeling, Sectie C, deel van nummer ………. 
 
Het hiervoor beschreven goed staat afgebeeld op het metingsplan nummer ...., perceel ..., 
opgemaakt door het landmetersbureau Klaas Desaever uit Veurne op  ..., waarvan een exemplaar 
aan onderhavige akte zal gehecht zijn. 

 
1.2. Eigendomsaanhaling 

 
De WVI is eigenares geworden van de hiervoor beschreven goederen om ze onder grotere 
oppervlakte te hebben bekomen als volgt: 
..... 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
 
Artikel 2: Kenmerken van de in erfpacht gegeven goederen 
 
De eigenaar verklaart dat de onroerende goederen vrij zijn van lasten, hypothecaire inschrijvingen, 
voorrechten of enige andere zakelijke rechten. De eigenaar verbindt er zich toe tijdens de duur van de 
erfpacht, geen hypotheken, voorrechten of enig ander zakelijk recht te zullen vestigen op deze 
onroerende goederen en ze niet zal vervreemden. 
 
 
Artikel 3: Bodemsanering 
 
3.1. 

De eigenaar verklaart dat hij, vóór het sluiten van de huidige overeenkomst, een informatief  
bodemonderzoek heeft laten uitvoeren en de erfpachter in kennis gesteld heeft van de inhoud 
hiervan. 
 
De eigenaar verklaart tevens dat hij sinds de datum van het (de) attest(en) en tot op heden, niet door 
OVAM ambtshalve in kennis gesteld werd van enige wijziging aan dit (deze) attest(en). 
 
De inhoud van dit (deze) attest(en), afgeleverd door OVAM op  ... luidt als volgt: …. 

 
De eigenaar verklaart uitdrukkelijk dat, sinds het ogenblik waarop hij eigenaar werd van de in 
erfpacht gegeven gronden, op de betrokken gronden geen inrichting gevestigd is of was, noch een 
activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van de inrichtingen en activiteiten die 
bodemverontreiniging kunnen veroorzaken zoals bedoeld in artikel 6 van het bodemsaneringsdecreet 
van 27 oktober 2006,lijst ingevolge art. 21 van het Vlarebo van 14 december 2007 vastgesteld in 
kolom 8 van de indelingslijst opgenomen in bijlage 1 van titel I van het Vlarem. 
 

 
3.2.  
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De erfpachter is er als gebruiker van de grond toe gehouden om alle verplichtingen die resulteren uit 
de milieuwetgeving, en meer in het bijzonder uit de wetgeving inzake bodemsanering ( het 
bodemsaneringsdecreet van 27 oktober 2006 en het Vlaamse Reglement betreffende de 
bodemsanering en de bodembescherming van 14 december 2007) steeds tijdig en zorgvuldig na te 
leven, met inbegrip van de gebeurlijk opgelegde bodemonderzoeken en/of sanering. 

 
3.3. 

Ingeval deze overeenkomst om welke reden dan ook een einde neemt, is de erfpachter er toe 
gehouden om voorafgaandelijk nieuw bodemonderzoek uit te voeren en dit aan de eigenaar te 
overhandigen. In voorkomend geval zal de erfpachter er tevens toe gehouden zijn om de nodige 
verdere bodemonderzoeken te laten uitvoeren overeenkomstig voormelde wetgeving. Indien naar 
aanleiding van de gebeurlijke bodemonderzoeken, een verontreiniging wordt vastgesteld, zal de 
erfpachter er toe gehouden zijn om de in erfpacht gekregen gronden te saneren in overeenstemming 
met de voormelde wetgeving en met de voorwaarden door OVAM opgelegd. 

 
 
Artikel 4:  omschrijving van de erfpacht  

 
4.1. 

De in artikel 1.1. omschreven onroerende goederen worden ter beschikking van de erfpachter 
gesteld bij het verlijden van de authentieke akte, onder de voorwaarden en in overeenstemming met 
de modaliteiten van deze overeenkomst. 
 

4.2. Algemene exploitatievoorwaarden  
 
4.2.1. 

De in erfpacht gegeven gronden zullen door de erfpachter  exclusief aangewend worden voor 
activiteiten van grootschalige kleinhandel. Het betreft individuele grootschalige winkels of 
concentraties van grootschalige winkels. 

 

De erfpachter verbindt er zich toe in te staan voor de hiertoe noodzakelijke investeringen en 
oprichting van bijbehorende bedrijfsgebouwen met inachtname van de hierna bepaalde 
stedenbouwkundige voorschriften. 
 
Andere activiteiten, zelfs al zijn deze toegelaten onder de huidige bestemming, zijn in beginsel niet 
toegelaten. Zo dient de maximale oppervlakte voor grootschalige kleinhandel die voorziet in 
alledaagse behoeften strikt nageleefd te worden. Het verrichten van andere activiteiten is slechts 
toegelaten na schriftelijke toestemming van de eigenaar. Activiteiten die niet bijdragen tot de 
economische ontwikkeling van de regio Veurne in het algemeen en het betrokken bedrijventerrein in 
het bijzonder zullen geweigerd worden. De erfpachter zal er over waken dat deze beperking wordt 
nageleefd door elke persoon of entiteit die een activiteit ontplooit op de in erfpacht gegeven gronden 
of in de er op opgerichte gebouwen en zal zulk beding uitdrukkelijk opnemen in elke overeenkomst 
die hij met gebruikers, ten welken titel ook, afsluit. 

 
 

 
4.2.2. 

De erfpachter verbindt er zich toe de in erfpacht gegeven gronden niet in waarde te verminderen, 
zoals door af- en uitgravingen of ontginningen. Hij dient de gronden goed te onderhouden en het erf 
te verbeteren door het te bebouwen en/of te beplanten, mits zich te schikken naar de hiernavolgende 
stedenbouwkundige voorschriften.  
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Artikel 5: opschortende voorwaarde 
 
5.1.  

De erfpacht wordt gevestigd onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een 
definitieve omgevingsvergunning voor de ontwikkeling. Als deze voorwaarde niet is vervuld binnen de 
twee jaar na het verlijden van de akte, komt deze erfpachtovereenkomst te vervallen. 

 
 
Artikel 6:  overdraagbaarheid van de erfpachtovereenkomst   
 
6.1.  

Het is de erfpachter niet toegestaan zijn erfpachtrecht te vervreemden, noch een nieuw erfpachtrecht 
te vestigen op de in erfpacht gegeven gronden noch een vruchtgebruik op de betrokken gronden te 
vestigen, noch ze aan derden op grond van enig persoonlijk recht ter beschikking te stellen.. Het is 
de erfpachter echter toegelaten een hypotheek te vestigen voor de bouw van de conform deze 
overeenkomst op te richten opstallen. 
 
De eigenaar kan evenwel zijn akkoord verlenen met een afwijking op voormeld verbod, op grond van 
een uitdrukkelijke en gemotiveerde aanvraag door de erfpachter, waarin de identiteit, 
beroepskwalificaties, solvabiliteit, alsook het businessplan van de kandidaat-overnemer worden  
medegedeeld. De eigenaar is steeds gerechtigd vooraleer de aanvraag te beoordelen de relevant 
geachte bijkomende informatie op te vragen.   
 
Behoudens andere overeenkomst tussen de eigenaar en de kandidaat-overnemer van welkdanig 
zakelijk recht, zal de overnemer onvoorwaardelijk gebonden zijn door de huidige 
erfpachtvoorwaarden.  Hij zal in alle rechten en plichten treden die uit de lopende 
erfpachtovereenkomst voorvloeien, en dit zowel t.o.v. de eigenaar als t.o.v. derden. De erfpachter zal 
dit steeds uitdrukkelijk in elke overdrachtakte bedingen, bij gebreke waarvan hij steeds t.a.v. de 
eigenaar hoofdelijk gehouden zal blijven. 

 
 
6.2. 

Zowel zakelijke rechten als persoonlijke rechten mogen nooit verleend worden voor een langere duur 
dan de onderhavige erfpachtovereenkomst. In de mate die mochten overschreden worden, zullen die 
overeenkomsten aan de eigenaar niet tegenstelbaar zijn.  

 
6.3. 

In de gevallen, bedoeld door 5.1 (behoudens in het geval van een door de eigenaar toegestane 
vervreemding) zal de erfpachter steeds hoofdelijk verbonden blijven met de overnemer/gebruiker tot 
alle verbintenissen die uit deze overeenkomst voortvloeien.  
 
 

Artikel 7:  het statuut van de opstallen en beplantingen bij beëindiging van de 
erfpachtovereenkomst  
 
7.1.  Beëindiging op de einddatum  
 
7.1.1. 

Bij beëindiging van de erfpachtovereenkomst als bepaald in artikel 23.1 of in geval van opzegging of 
ontbinding door de erfpachter overeenkomstig de bijzondere voorwaarden van deze 
erfpachtovereenkomst of op het einde van de maximumtermijn (99 jaar)  is de erfpachter verplicht in 
te staan voor de afbraak van alle opstallen die hij tijdens zijn exploitatie op de in erfpacht gegeven 
gronden heeft opgericht of overgenomen van een vroegere erfpachter. De eventuele paalfunderingen 
die gegoten zijn voor de stabiliteit van de opstallen, dienen verwijderd te worden tot 1.5 m onder het 
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maaiveld, terug aangevuld met zand en de laatste 30 cm afgewerkt met teelaarde. Het asbuiltplan 
van deze funderingen dient overgemaakt te worden aan de eigenaar. 
Hij zal de terreinen in hun oorspronkelijke staat  (bij datum van de initiële inwerkingtreding zoals 
bepaald in de bijzondere voorwaarden) dienen te herstellen binnen de zes (6) maanden voor het 
einde van de erfpachtovereenkomst en zonder dat hij daartoe door een aangetekend schrijven dient 
aangemaand te worden. 
De erfpachter zal gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding voor het geval het goed 
bij het einde van de erfpachtovereenkomst niet volledig in zijn oorspronkelijke staat werd hersteld. 
 
De eigenaar of diens rechtsopvolger kan echter in voormeld geval ook beslissen tot behoud van alle 
of een gedeelte van de opstallen.  De erfpachter kan  in dit geval gehouden zijn tot gedeeltelijke 
afbraak of gedeeltelijk herstel in de oorspronkelijke toestand, overeenkomstig de beslissing van de 
eigenaar. 
De eigenaar dient zijn opties kenbaar te maken aan de opstalhouder ten laatste vierentwintig (24) 
maanden voor de einddatum.  In dit geval zal de eigenaar de waarde van de opstallen, werken en 
beplantingen dienen te vergoeden volgens hun waarde op dat tijdstip.  Bij gebreke van overeenkomst 
desaangaande zal de waarde op voor de partijen bindende wijze worden bepaald door een college 
van drie deskundigen.  Iedere partij dient haar eigen expert aan te stellen.  Bij stilzitten van een partij 
zal de andere partij zich tot de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, 
afdeling Brugge, burgerlijke sectie, kunnen wenden met verzoek een expert aan te stellen en zulks 
op kosten van de stilzittende partij.  De beide experten zullen in onderling overleg een derde expert 
aanstellen, die het college zal voorzitten.  Criterium van de schatting zal de venale waarde zijn van 
de goederen bij veronderstelde vrijwillige openbare verkoop van een onmiddellijk vrij goed.  Het 
college zal de partijen vooraf horen en hen een verslag van hun bevindingen meedelen, waarop de 
partijen desgewenst binnen de twee maanden bij beveiligde zending hun opmerkingen zullen kunnen 
formuleren, waarna het college zijn eindrapport zal indienen binnen de twee maanden.  Iedere partij 
zal de kosten en erelonen dragen van haar expert.  De kosten en erelonen van de expert-voorzitter 
zullen door de partijen ieder voor de helft ten laste genomen worden. 
 

 
7.1.2. 

 
In geval van beëindiging van de erfpachtovereenkomst door opzegging vanwege de eigenaar 
overeenkomstig de bepalingen van de bijzondere voorwaarden, zal de eigenaar aan de erfpachter 
een vergoeding betalen volgens de waarde van de opstallen of gedeelten ervan op dat tijdstip, 
dewelke zal bepaald worden op de wijze als bepaald in 6.1.1, tweede lid. 
 

7.1.3. 
 

Bij beëindiging van de erfpachtovereenkomst bij voortijdige vervallenverklaring door de eigenaar 
overeenkomstig artikel 23.3. van de bijzondere voorwaarden, is de regeling zoals bepaald in artikel 
6.1.1. van toepassing. 
 
 
 

7.1.4. 
Bij beëindiging van de erfpachtovereenkomst bij wederzijdse consensus is eveneens de regeling 
zoals bepaald in artikel 6.1.1. van toepassing. 
 

7.1.5 
De erfpachter zal gehouden zijn alle in deze overeenkomst contractueel vastgestelde vergoedingen 
en rechten te betalen tot op de datum dat alles volledig zal ontruimd zijn. 

 
 
Artikel 8: Erfpachtvergoeding 
 



erfpachtovereenkomst  27/09/2019    7 

De verschuldigde erfpachtvergoeding dekt enkel de ter beschikkingstelling van de gronden. 
Inrichting, onderhoud, constructie, water-, gas-, en elektriciteitsverbruik, en om het even welke taksen, 
belastingen of lasten zijn in de erfpachtvergoeding niet begrepen en blijven ten laste van de erfpachter. 
 
 
Artikel 9:  Waarborg/ Bankgarantie 
 
De waarborg wordt gesteld bij middel van een borgsom of een bankgarantie. 
 
9.1. Borgsom 
 
De erfpacht geeft aanleiding tot het storten van een borgsom waarvan het bedrag gelijk is aan een 
kwartaalbedrag van één jaar erfpachtvergoeding. De storting gebeurt op een daartoe speciaal bestemde 
bankrekening samen met de eerste erfpachtvergoeding. De borg mag op geen enkel ogenblik beschouwd 
worden als een dekkingssom van invorderbare en toekomstige vergoedingen. 
 
De borgsom, vermeerderd met de intresten die de rekening heeft opgebracht, wordt slechts teruggegeven 
nadat is vastgesteld dat de erfpachter al zijn verplichtingen is nagekomen, desgevallend nadat 
daaromtrent een rechterlijke beslissing in kracht van gewijsde zal zijn getreden en ook niet meer door de 
buitengewone rechtsmiddelen van voorziening in cassatie of derden – verzet zal kunnen aangevochten 
worden. 
 
Zo de borgsom, vermeerderd met de intresten, niet volstaat om de schade te vergoeden, zal de erfpachter 
de verschuldigde opleg moeten betalen binnen de acht dagen na ingebrekestelling. Na het verstrijken van 
die termijn zal een intrest en schadevergoeding verschuldigd zijn zoals bepaald door de artikelen 5 en 6 
van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties of de 
toekomstige wijzingen ervan.  
 
9.2. Bankgarantie 
 
De eigenaar kan instemmen met de vervanging van voornoemde borgsom door een onherroepelijke 
bankgarantie op eerste verzoek ten voordele van de eigenaar, verleend door een vooraanstaande 
Belgische bank. De bankgarantie moet gesteld worden voor een minimumtermijn gelijk aan de volledige 
duur van de erfpachtovereenkomst vermeerderd met de periode noodzakelijk om tot de nodige 
herstellingen over te gaan of, zo daaromtrent een rechtsgeschil mocht ontstaan, totdat dit laatste definitief 
is beslist als bepaald in 8.1, tweede lid. 
De bankgarantie zal uitdrukkelijk bepalen dat zij een abstract karakter heeft en dat de door de eigenaar 
geclaimde bedragen onmiddellijk zullen worden gestort op de door de eigenaar aangeduide 
bankrekening.  
 
 
Artikel 10: Betalingsmodaliteiten - Verwijlintresten 

 
10.1. 

De erfpachtvergoeding moet overgeschreven worden op de door de eigenaar aangeduide 
bankrekeningnummer, nl. rekeningnummer WVI IBAN BE 82 0910 0065 3868 BIC GKCCBEBB of 
iedere andere door de eigenaar meegedeelde betalingswijze.    
 

10.2.  
Iedere krachtens deze overeenkomst verschuldigde betaling dient te gebeuren binnen de dertig 
dagen nadat zij verschuldigd is geworden, zonder dat daartoe vooraf een ingebrekestelling is 
vereist. Bij gebreke daaraan heeft de eigenaar recht op de betaling van een intrest als bepaald in 
art. 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij 
handelstransacties of de toekomstige wijziging ervan. 
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10.3.  Indien de erfpachter nalaat de canon, de indexering en/of de inmiddels verschuldigde intresten te 
betalen, zal de eigenaar het recht hebben de ontbinding van de erfpachtovereenkomst in rechte te 
vorderen overeenkomstig artikel 1184 van het B.W. Mocht de rechter van oordeel zijn dat dit 
ontbindend beding inzake erfpacht niet toelaatbaar is, zal voormelde wanprestatie als reden van 
vervallenverklaring kunnen ingeroepen worden, als bedoeld door artikel 15 van de erfpachtwet. 
Remediering als bedoeld door artikel 16 van de erfpachtwet zal slechts mogelijk zijn gedurende 
een termijn van 30 dagen na de ingetreden vervallenverklaring. 
 

 
Artikel 11 : Aanleg en aansluiting nutsleidingen 
 
11.1. 

 De basisaanleg van de openbare infrastructuur en de nutsleidingen binnen de grenzen van het 
openbaar domein van de industrieweg is aanwezig. 

 
11.2.  

De erfpachter is ertoe gehouden werken inzake nutsvoorzieningen in de eerste 5 meterstrook uit 
de rooilijn te gedogen zonder dat hij uit dien  hoofde aanspraak kan maken op enige welkdanige 
vergoeding ten laste van wie dan ook voor het tijdelijk gebruik van de grond. Deze bepaling is 
enkel van toepassing voor zover de eigenaar, de overheid of een nutsmaatschappij hiertoe 
opdracht geven. 
 
 
De eigenaar is er echter toe gehouden de grond op haar kosten in de oorspronkelijke staat terug 
te brengen. 
 

11.3.   
Teneinde de bovengenoemde werken ongestoord te kunnen uitvoeren, mogen door de erfpachter 
binnen de omschreven vijf meter brede strook, behalve de nodige aansluitingen op de 
nutsvoorzieningen, geen bovengrondse noch ondergrondse hindernissen zoals kamers voor 
watermeters, riool- en regenputten, benzine- en stookolietanks, pompeilanden, benzinepompen, 
buisleidingen of welkdanige constructie ook, worden aangebracht. De erfpachter dient dit beding 
aan zijn overnemer/gebruiker op te leggen, doch blijft er hoofdelijk toe gehouden. 

 
11.4.  

De erfpachter zal zelf zorgen voor de aansluitingen op water-, gas-, elektriciteits- en telefoonnet, 
alsook voor de kosten van de aanleg van elektriciteitsleidingen en gasleidingen indien op het 
ogenblik van de aansluitingsaanvraag door de erfpachter op deze leidingen het gevraagde 
vermogen of de gevraagde capaciteit hoger ligt dan het vermogen of de capaciteit van de 
leidingen die voorzien werden. 
 

11.5.  
De erfpachter staat zelf in voor de kosten inzake aanleg van extra telefoonleidingen, kabeltelevisie 
en andere communicatiemiddelen, alsook de kosten voor aanleg van openbare nutsleidingen die 
nodig zijn voor het uitvoeren van private aansluitingen.. 

 

 
Artikel 12 : Vergunningen 

 
12.1.  
  De erfpachter geeft de eigenaar onmiddellijk kennis van elke omgevingsvergunning die hij bekomt 

alsmede van de goedgekeurde plannen. 

 
12.2.  

De erfpachter is gehouden de nodige lozingsvergunningen aan te vragen bij de bevoegde 
overheid.  
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In elk geval is het de erfpachter uitdrukkelijk verboden in de riolen te lozen alles wat van aard kan 
zijn om de riolen te beschadigen of de goede werking ervan te belemmeren. Het herstel van de 
schade voortvloeiend uit overtreding van dit verbod zal ten laste gelegd worden van de erfpachter. 

 
 
Artikel 13 : Onderhoudsverplichtingen 
 

  
De erfpachter zal, onverminderd het bepaalde in art. 4.2.2. instaan voor de zindelijkheid en het 
onderhoud van de ter beschikking gestelde terreinen en zich dienaangaande gedragen als een 
goede huisvader en/of overeenkomstig de aanduidingen of aanbevelingen van de eigenaar. 

 
 De erfpachter is ertoe gehouden de gebouwen en beplantingen die hij zelf aanbrengt steeds in 

zindelijke en goede staat te onderhouden. Hij zal die verplichting eveneens opleggen aan zijn 
overnemers of gebruikers, met wie hij hoofdelijk t.a.v. de eigenaar tot nakoming van die 
verbintenis zal gehouden zijn.  
 
De aanleg en het onderhoud van de in erfpacht gegeven gronden alsook de strook tussen de 
rooilijn en het rijvak over de breedte van het perceel, vallen ten laste van de erfpachter. 

 

 
Artikel 14 : Verzekering - Aansprakelijkheden 
 
14.1.   

Bouw van de bedrijfsgebouwen 
 
De erfpachter verbindt er zich toe om een ABR-verzekering af te sluiten alsmede de aannemer die 
zal worden belast met de bouw van de bedrijfsgebouwen op te leggen een verzekering voor de 
tienjarige aansprakelijkheid aan te gaan. De eigenaar zal daarvan ten allen tijde een kopie kunnen 
vragen. 
 

14.2.   
  

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoordelijkheid ingeval van brand op de 
erfpachter rust overeenkomstig de artikelen 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek. De 
erfpachter  verbindt zich deze verantwoordelijkheid te laten verzekeren en in zijn assurantiepolis 
een clausule te voorzien waarbij hij en zijn verzekeraar afzien van elk verhaal  tegenover de 
eigenaar.  

 
14.3.  

De erfpachter zal daarenboven een verzekeringspolis ondertekenen of aan de gebruikers 
opleggen, die zijn of hun burgerlijke verantwoordelijkheid dekt uit hoofde van de uitoefening van 
de activiteit en het gebruik van de terreinen waarvoor de erfpacht werd verleend. De eigenaar zal 
steeds de voorlegging van de laatste kwitantie kunnen eisen. 
 
Mocht de eigenaar toch door derden worden aangesproken voor om het even welke schade 
ingevolge de oprichting en de exploitatie van de gebouwen en installaties, zal hij door de 
erfpachter gevrijwaard worden.  

 
14.4. 

De verantwoordelijkheid voor het bepalen van de verzekerde bedragen berust bij de erfpachter, 
die zelf aansprakelijk blijft indien de verzekering onvoldoende zou blijken. 
 

14.5.   
De door onderhavig artikel bedoelde verzekeringspolissen moeten  verplicht: 
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1° afgesloten worden bij een verzekeringsonderneming waarvan een operatiezetel in de Europese 

Unie gevestigd is en die erkend of van erkenning ontslagen is krachtens de wet van 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen; 

 
2° de verbintenis bevatten vanwege de verzekeraar de eigenaar per aangetekend schrijven elke 

opzegging of onderbreking van de verzekering te betekenen ten minste vijftien (15) dagen voor 
dat zij van kracht wordt, om het even welke de oorzaak ervan weze; 

 
3° aan de voorafgaande goedkeuring van de eigenaar onderworpen worden. 
 

 
Artikel 15: Verbodsbepalingen 
 
 Het is de erfpachter en zijn aangestelden, overnemers en gebruikers ten strengste verboden zich 

op de ter beschikking gestelde gronden bezig te houden met enigerlei zwendel, onrechtmatige 
handel of handel vreemd aan de erfpacht. Eenieder die zich hieraan schuldig maakt, zal door de 
erfpachter of bij gebrek hieraan door de eigenaar weggezonden worden, desnoods na een 
gerechtelijk bevel, waarvan de kosten ten laste zullen vallen van de erfpachter. 

 
 
Artikel 16 : Bijzondere exploitatie-voorwaarden 
 
De erfpachter dient zich op elk ogenblik tijdens zijn exploitatie in regel te stellen met alle wettelijke 
reglementeringen waaraan de uitbating van het in artikel 4.2. omschreven voorwerp onderworpen is. 
 
Hij dient ervoor in te staan dat zijn overnemer, resp. gebruikers, die verplichtingen eveneens naleven, 
waarvoor hij mede hoofdelijk aansprakelijk blijft.  
 
 
Artikel 17: Toepasselijk recht 
 
Onderhavige erfpachtovereenkomst wordt beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met het 
Belgisch recht. 
 

 
Artikel 18: Geschillenbeslechting - Bevoegde rechtbank 

 
Indien tussen partijen of hun rechtsopvolgers geschillen of interpretatieproblemen rijzen betreffende 
onderhavige overeenkomst, haar uitvoering en einde, dan zullen deze geschillen beslecht worden door de 
rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, burgerlijke sectie. 

 
 

Artikel 19: Diverse bepalingen 
 

19.1. De notariskosten, zegel-, registratie- en overschrijvingskosten en opmetingskosten van het 
opmetingsplan van onderhavige erfpachtovereenkomst alsmede alle belastingen en taksen, met 
inbegrip van de onroerende voorheffing, slaand op de in erfpacht gegeven grond of voortspruitend 
uit de bezetting ervan of uit de verwezenlijking erop van opstallen en bedrijvigheden, zijn ten laste 
van de erfpachter 

 
19.2. De erfpachter overhandigt ten laatste bij de ondertekening van deze overeenkomst aan de eigenaar 

een geactualiseerd afschrift van haar oprichtingsakte. Ze zal de eigenaar telkens informeren 
wanneer daaraan wijzigingen worden aangebracht. 
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Artikel 20: Splitingsbeding 
 
Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar zou zijn, zal deze, in de 
mate van het mogelijke, gewijzigd worden teneinde ze geldig, wettelijk of uitvoerbaar te maken, zo dicht 
mogelijk aansluitend bij de bedoeling van de partijen. Indien voormelde wijziging niet mogelijk is, zal deze 
bepaling van de overeenkomst afgescheiden worden, zonder dat de geldigheid, wettelijkheid en 
uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de overeenkomst hierdoor op enige manier wordt 
aangetast of verhinderd, tenzij de te vervangen clausule of beding voor een van de partijen essentieel 
was en/of de voorzetting van de overeenkomst doelloos is geworden.  In dit geval zal de eigenaar de 
overeenkomst kunnen opzeggen.. 
 
 
Art. 21 – forfaitaire schadevergoeding ingeval van contractuele wanprestatie.  
 
In geval van tekortkoming door de erfpachter aan een van zijn bij deze opgenomen verbintenissen, zal de 
eigenaar gerechtigd zijn daarvan een proces-verbaal op te maken en per aangetekende zending aan de 
erfpachter over te maken. De erfpachter dient onverwijld aan de vastgestelde tekortkoming tegemoet te 
komen en uiterlijk binnen de zestig dagen. Is daaraan niet voldaan, dan zal de erfpachter, zonder dat er 
enige meerder vormplicht dient te worden nagekomen, vanaf de 61e dag een forfaitaire 
schadevergoeding verschuldigd zijn van 25 euro daags, jaarlijks op 1 januari van rechtswege aan te 
passen van de index van de consumptieartikelen, spilindex deze van de maand voorafgaand aan het 
verlijden van de authentieke akte. Mocht terloops de overeenkomst de index afgeschaft worden, zal de 
schadevergoeding verhoogd worden met de feitelijke muntontwaarding sedert het verlijden van de 
authentieke akte. “ 
 
 
Art. 22: Stedenbouwkundige informatie 
 
Overeenkomstig art. 5.2.5 VCRO van 15 juli 2009 bevestigt de eigenaar: 
 

 dat er voor het onroerend goed alsnog geen omgevingsvergunning is uitgereikt; 

 dat het onroerend goed ingevolge het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening kleinstedelijk 
gebied Veurne bestemd is tot kleinhandelszone; 

 geen kennis te hebben van enig voorkooprecht op het onroerend goed. 



erfpachtovereenkomst  27/09/2019    12 

BIJZONDERE VOORWAARDEN 
 
Artikel 23: omschrijving van de erfpacht en het recht van opstal 
 
23.1.  

De erfpachter zal de economische activiteit op de in erfpacht gegeven gronden en in de 
overeenkomstig artikel 4.2.1., eerste lid opgerichte bedrijfsopstallen uitoefenen. 

 
23.2. 

De oprichting van bovengenoemde bedrijfsopstallen op het in erfpacht verkregen goed dient te 
worden aangevat binnen de 2 jaar, te rekenen vanaf de ondertekening van de authentieke akte. 
 
Mits het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de eigenaar kan deze termijn zo nodig verlengd 
worden. 
 
De uitvoering van de werken dient, zodra zij wordt aangevat, op normale wijze en binnen normale 
termijnen te worden voortgezet en beëindigd zonder dat deze termijn van uitvoering van de werken 
2 jaar mag overschrijden. 

 
 
23.3. 

De in artikel 4.2.1. vermelde economische activiteiten moeten een aanvang nemen binnen dezelfde 
termijn als voor de voltooiing van de werken, zijnde maximum 4 (vier) jaar na de ondertekening van 
deze overeenkomst, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging bepaald in 22.2. 

 
 
Artikel 24:  aanvang / duur / verlenging /beëindiging van de overeenkomst 
 
24.1 De erfpachtovereenkomst wordt aangegaan voor een duur van 50 jaar die ingaat bij het verlijden 
van de authentieke akte. 
 
 De partij die de overeenkomst wenst te beëindigen op de einddatum zoals hiervoor vermeld dient daartoe 
met een aangetekend schrijven opzeg te betekenen aan de andere partij, ten minste 2 (twee) jaar voor de 
einddatum. 
 
In geval er geen rechtmatige opzeg is gebeurd door één van de partijen, zal na afloop van de termijn 
bepaald in het eerste lid de overeenkomst automatisch en stilzwijgend verlengd worden met 
opeenvolgende perioden van telkens 10 jaar zonder dat de maximumtermijn van 99 jaar wordt 
overschreden. 
 
De partij die de overeenkomst wenst te beëindigen op het einde van een periode van verlenging dient de 
opzeg met een aangetekend schrijven te betekenen aan de andere partij ten minste 2 (twee) jaar voor het 
einde van de lopende verlenging. 
 
Stilzwijgende verlenging buiten de wettelijke maximumtermijn is (wettelijk) niet mogelijk. Partijen kunnen 
na beëindiging binnen hun contractuele vrijheid evenwel een nieuwe overeenkomst afsluiten. 
 
 
 
24.2 In geval van niet naleving van de bij deze opgenomen verbintenissen, en zo daaraan binnen de 
zes maanden na een aangetekende ingebrekestelling niet is verholpen, zal de eigenaar de keuze hebben 
om, hetzij bij toepassing van artikel 1184 B.W. in rechte de ontbinding van de overeenkomst te vorderen 
al dan niet met schadevergoeding, hetzij de overeenkomst voortijdig vervallen te verklaren, als bedoeld 
door artikel 15 van de erfpachtwet, in welk geval de mogelijkheid tot herstel beperkt zal zijn tot zes maand 
na de vervallenverklaring. 
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24.3 Van rechtswege vervallenverklaring van de erfpacht 
 

De erfpacht zal van rechtswege en zonder dat een aanmaning nodig is vervallen in geval de 
erfpachter: 

  de onroerende investeringswerken, resp. economische activiteiten niet aanvat binnen de termijn 
bepaald in artikel 22.2 en 22.3. 

 In geval van splitsing, ontbinding, overname of fusie van de opstalhouder, tenzij daartoe 
uitdrukkelijk, schriftelijk, en voorafgaandelijk toestemming is gegeven door de eigenaar; 

 de volledige grond en de opstallen dan wel een substantieel deel van de grond gedurende meer 
dan twee jaar niet gebruikt of voor een andere bedrijvigheid gebruikt dan voor de bedrijvigheid 
vermeld in artikel 4.2. 

 In geval van faillissement van de erfpachter. 
. 

 
 
24.4.  Datum van inwerkingtreding 

 
De overeenkomst ontstaat bij de ondertekening van de authentieke akte. 

 
 

Artikel 25: Erfpachtvergoeding 
 
25.1.    Basisbedrag 
 

De erfpachtvergoeding verschuldigd voor het genot en het gebruik van de in artikel 1 vermelde 
goederen is vastgesteld op  

 5,98 EUR/m²/jaar; hetzij 146 262,03 €/jaar 

 jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 24.3. 

 
 

25.2.    Vergoedingsvervaldag 
 

Deze basis-erfpachtvergoeding is verschuldigd op de vervaldag, zijnde één januari van het jaar 
waarvoor het verschuldigd is. 
Ze  is jaarlijks, ondeelbaar en bij voorbaat betaalbaar tegen ten laatste 1 december van het jaar 
voorafgaand aan het jaar waarvoor het verschuldigd is, behoudens het bepaalde in art. 24.4 
hierna.  
 

25.3.    Jaarlijkse indexaanpassing - vervaldagen 
 

De erfpachtvergoeding is gekoppeld aan de basisindex 107.58 zijnde de index van de 
consumptieprijzen - basis ‘2013’- van de maand augustus 2019 zoals deze gepubliceerd werd in 
het Belgisch Staatsblad. 

 
Telkens op de vervaldag zal voormeld bedrag aangepast worden aan de index van de maand, die 
de vervaldag voorafgaat; daartoe zal telkens op de vervaldag en voor het eerst op één december 
… de verschuldigde erfpachtvergoeding worden berekend en vastgesteld overeenkomstig de 
volgende formule: 
erfpachtvergoeding van het jaar N=  

basis-erfpachtbedrag x index van het jaar N 
basisindex  

en dit zonder dat de vergoeding lager kan zijn dan het voorgaande jaar. 
 

25.4.     Eerste erfpachtjaar 
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De erfpachtvergoeding verschuldigd voor de periode vanaf de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst tot het einde van het eerste opstaljaar wordt pro rata temporis berekend.  
Dit bedrag zal bij het verlijden van de authentieke akte betaald worden. 
 

 
Artikel 26 : woonstkeuze 

 
eigenaar : 
WVI 
Adres: Baron Ruzettelaan 35, 8310 Assebroek (Brugge) 
 
Erfpachter: 
Adres: 

 
 
Elke wijziging betreffende voormelde woonstkeuze zal door de partijen per aangetekend schrijven 
binnen de dertig (30) dagen worden meegedeeld en de aldus aangebrachte wijziging zal ten 
vroegste in werking treden vijftien (15) dagen volgend op de datum van voormeld aangetekend 
schrijven. 

 
Alle kennisgevingen die voorvloeien uit deze overeenkomst dienen te 
gebeuren middels aangetekend schrijven. 
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STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 
 
Onderhavige stedenbouwkundige voorschriften zijn steeds ondergeschikt en aanvullend aan de 
voorschriften van de overheid die toepasselijk zijn op dit bedrijventerrein. 
 
 
Artikel 27:  Bestemming 
 
De bijzondere stedenbouwkundige voorschriften van toepassing op het bedrijventerrein Monnikenhoek 
zijn vastgelegd in het PRUP Afbakening Kleinstedelijk Gebied Veurne  dd. 12 oktober 2012 (art. 2.1.1 
t.e.m. 2.1.8), bijgevoegd in bijlage 1 en integraal deel uitmakend van onderhavige voorwaarden van 
erfpacht.  
 
 
Artikel 28. Bezetting 
 
Minstens 25% van de per deze overeenkomst  in erfpacht genomen  terreinoppervlakte  moet bebouwd 
worden  met bedrijfsgebouwen. 
 
De richtwaarde is een minimale omvang van 1.000 m² bruto bebouwd oppervlak per winkel. Daaronder 
worden eveneens begrepen, de complementaire kleinschalige voorzieningen op voorwaarde dat ze 
maximaal 15% van de gebouwenoppervlakte uitmaken. 
 
 
Minstens 50% van de per deze overeenkomst in erfpacht genomen  terreinoppervlakte moet  bebouwd 
worden  met naast  bedrijfsgebouwen,  andere constructies, niet overdekte stapelplaatsen, 
parkeerplaatsen en dienstwegen.  
 
Om in aanmerking te komen voor  deze minimale bebouwingsvereiste  dienen verhardingen aan volgende 
voorwaarden te voldoen: 

1. ze dienen functioneel noodzakelijk te zijn voor de in dit artikel vermelde economische 
activiteit(en) 

2. ze dienen aangelegd te worden in een materiaal dat geen stofvorming geeft voor de 
omgeving (onder meer en bij wijze van voorbeeld: dolomietverharding, grasdalen, kws, 
beton, klinkers, …) 

3. ze dienen vergunningplichtig te zijn (dus niet uitvoering in steenslagverharding, ….). 
 
Bij  in de tijd gefaseerde bebouwing van het in erfpacht genomen  goed moet iedere fase derwijze 
ingeplant worden dat het onbebouwde  gedeelte bruikbaar blijft als autonoom bouwperceel dat op een 
volwaardige manier ontsloten is naar de openbare infrastructuur (wegenis, rioleringen, 
nutsvoorzieningen). Een toegangsstrook van 8 meter breedte is hierbij een minimum vereiste. 
 
 
Artikel 29. Vorm, voorkomen en inplanting der bedrijfs- en andere gebouwen 
 
a) Vorm en voorkomen 

 

Het architecturaal voorkomen van alle gebouwen mag niet hinderend zijn voor de omgeving. 

Onesthetische constructies en volledig koepelvormige platenconstructies zijn niet toegelaten. 

 

De dakvorm is vrij, met uitzondering in de zone beeldbepalende locaties, groendaken en zonnepanelen 

op het dak zijn toegestaan. 

De dakconstructie dient stevig genoeg te zijn om (op termijn) zonnepanelen te dragen tenzij 

zonnepanelen geïntegreerd worden in de dakbedekking. 
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Zorg voor zo weinig mogelijk beschaduwing van uw eigen dak en het dak van uw buren door 

schoorstenen of andere constructies. 

 
 
Zone voor grootschalige kleinhandel 
Bedrijven binnen deze zones moeten de richtlijnen zoals opgenomen in de projectdefinitie voor deze 
specifieke zones volgen. De projectdefinitie maakt integraal deel uit van de voorwaarde van erfpacht. 
 
 
b) Inplanting 
 
De inplanting van de gebouwen is vrij mits behoud van een vrije strook van: 

1. tenminste 8 meter uit de rooilijn van de interne wegenis 
2. tenminste 8 meter uit de rooilijn van de Brugse Steenweg 
3. tenminste 23 meter uit de perceelsgrens ten opzichte van de E40 in de deelzone ‘beeldbepalende 

locaties’1 
4. tenminste 32 meter uit de aslijn van de interne hoofdontsluitingsweg voor de zone ten westen van 

deze hoofdontsluitingsweg 
5. tenminste 38 meter uit de aslijn van de interne hoofdontsluitingsweg voor de zone ten oosten van 

deze hoofdontsluitingsweg 
6. tenminste 7 meter uit de perceelsgrenzen palend aan een bufferzone of onderhoudszone. Indien 

de kroonlijsthoogte van het gebouw of de hoogte van de constructie, met uitzondering van 
puntvormige constructies (bv schouwen, liftkokers, antennes,…), groter is dan 7 meter, bedraagt 
de afstand tot de perceelsgrens minstens deze hoogte(n) 

7. tenminste 5 meter uit de andere perceelsgrenzen 
 
 
c) Stapelen 
 
Stapelingen in open lucht dienen aan het zicht onttrokken te worden en sluiten bij voorkeur aan op de 
bedrijfsgebouwen. De hoogte van stapelingen in open lucht is analoog aan de bepaling omtrent de 
bouwhoogte van gebouwen en constructies. 
 
 
Artikel 30. Verplichte groenzone 
 
Een verplichte minimale groenzone dient palend aan de rooilijn(en) te worden aangelegd en gehandhaafd.  

Voor alle percelen met zichtlocatie langs de Brugse Steenweg, dient deze verplichte minimale groenzone 

eveneens aan de perceelsgrens met de Brugse Steenweg te worden aangelegd en gehandhaafd. De 

groenzones moeten aangelegd worden als haag van Haagbeuk (Carpinus betulus) die dient uit te groeien 

tot een breedte van 0,5 en een hoogte van 1m.  

 

Bij het indienen van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient een groenplan bijgevoegd te 

worden. 

 

De hiervoor bedongen groenzone, dient binnen het jaar na de aanvang van de economische activiteiten 

aangelegd te zijn en dient dus, naargelang het geval, uiterlijk op het einde van het vijfde jaar, te rekenen 

vanaf heden te zijn aangelegd. 

 

                                                 
1 De vrije strook langs de autosnelweg beslaat een breedte van dertig meter vanaf de grens van het domein van de autosnelweg 
(KB van 04-07-1958 betreffende de vrije stroken langs de autosnelwegen, eerste artikel). Bepaling van de grens van het domein 
van de autosnelweg = buitenkant gracht + 1 m. 
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De niet door gebouwen, dienstwegen en uitgeruste parkeerplaatsen in beslag genomen oppervlakten van 

het bij deze overeenkomst in erfpacht genomen goed, dienen in een nette en voor de aanpalende eigenaars 

niet hinderende wijze onderhouden te worden. 

 

Geen afvalstoffen noch grondstoffen en niet afgewerkte producten mogen gestort en gestapeld worden op 

de groenzones of mogen het esthetisch aspect van de omgeving schaden. 

 

 
Artikel 31. Parkeerplaatsen 
 
Op het in erfpacht genomen terrein dient per driehonderd (300) vierkante meter bebouwde oppervlakte 

tenminste één parkeerplaats aangelegd te worden met een minimum van 5 (vijf) parkeerplaatsen op het bij 

deze overeenkomst in erfpacht genomen goed.  

Parkeerplaatsen in open lucht dienen steeds in waterdoorlatende, stofvrije verharding uit gevoerd te 

worden. 

 

In functie van de behoeften en op basis van de aard van de bedrijfsactiviteiten, dienen bijkomende 

parkeerplaatsen voorzien te worden.. 

De erfpachters kunnen steeds tot de aanleg van bijkomende parkeerplaatsen verplicht worden in het geval 

onvoldoende parkeerplaatsen op het bij deze overeenkomst in erfpacht genomen goed beschikbaar zijn. 

 

In het bijzonder kunnen bedrijven op het regionaal bedrijventerrein maximaal 10% van hun 

terreinoppervlakte aanwenden voor deze parkeerplaatsen op gelijkvloers niveau op eigen terrein. De 

bijkomende parkeerruimte dient onder of bovenop het bedrijfsgebouw ingericht te worden of 

gemeenschappelijk op het bedrijventerrein.  

 

 
Artikel 32. In- en uitritten 
 
De aanleg van de beperkt te houden in- en uitritten binnen de grenzen van het openbaar domein dient, na 

voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring door de gemeente, te geschieden met kleinschalige 

herbruikbare materialen die de aanpalende rijweg niet kunnen bevuilen. 

 
 
Artikel 33. Panelen allerhande 
 
Publiciteitspanelen al of niet verlicht, maken het voorwerp uit van een afzonderlijke toelating waarvoor de 

aanvraag dient gericht te worden tot de verantwoordelijke besturen. 

 

Publiciteit is enkel toegestaan in de gebieden waar bebouwing is toegelaten en voor zover aangebracht in 

de gevel. De publiciteit mag niet storend zijn voor het uitzicht van de omgeving en moet in harmonie zijn 

met de betrokken gevels. Bij verlichte publiciteit moet de lichtbron onzichtbaar blijven. Opwaarts gericht 

lichtbronnen zijn niet toegestaan.  

 
 
Artikel 34. Huisvesting 
 
Enkel de huisvesting van bewakingspersoneel als nevenbestemming is toegelaten en dit op voorwaarde 

dat aangetoond wordt dat deze huisvesting noodzakelijk is voor de goede werking en de veiligheid van het 

bedrijf en het voorafgaand schriftelijk akkoord van WVI dienaangaande is bekomen.  
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Voor de familiale en kleinere bedrijven kan het ook een lid van het kaderpersoneel, de eigenaar of de 

uitbater zelf zijn. 

Deze huisvesting dient te geschieden in een ruimte die één geïntegreerd geheel moet uitmaken met het 

bedrijfsgebouw. Ze wordt uitdrukkelijk beperkt tot één woongelegenheid per bedrijf. 

De totale vloeroppervlakte voor de huisvesting mag maximaal 200 m² bedragen en mag op het gelijkvloers 

nooit meer dan 1/3 van de totaal bebouwde oppervlakte bedragen. 

Het maximumvolume van de ruimte bestemd voor huisvesting mag niet groter zijn van 1000 m³. 

Met de bouw van de woning mag slechts een aanvang genomen worden nadat de bouwwerken voor het 

bedrijfsgebouw zijn aangevat. 

De erfpachters erkennen uitdrukkelijk dat de bedrijfsgebouwen en de geïntegreerde woning één geheel 

uitmaken en nooit afzonderlijk voor uitbating of bewoning zullen kunnen verkocht of verhuurd worden. 

 

 

Artikel 35  waarborg inrichting perceel 
 

Tot waarborg van de naleving van de stedenbouwkundige voorschriften op het bij deze overeenkomst in 

erfpacht genomen goed hebben de erfpachters - voorafgaandelijk aan het verlijden van de erfpacht akte – 

een renteloze borgsom betaald aan WVI ten bedrage van : 

 2 500,- euro (voor percelen tot 2.500 m²) 

 5 000,- euro (voor percelen van 2.500 m² tot 5.000 m²) 

 7.500,- euro (voor percelen van 5.000 m² en groter) 

 

Dit bedrag wordt door WVI behouden totdat WVI, na daartoe schriftelijk te zijn verzocht door de erfpachters, 

ter plaatse heeft vastgesteld dat op het bij deze overeenkomst in erfpacht genomen goed aan alle 

inrichtingsvereisten vn dit hoofdstuk is voldoen; in dat geval geschiedt de terugbetaling binnen de maand. 

 

Artikels 8 en 9 van hoofdstuk I van de onderhavige voorwaarden blijven toepasselijk. 

 
 
Artikel 36:  Brandpreventie- en brandbestrijdingsmaatregelen 
 
De stedelijke brandweer-autoriteiten dienen voorafgaandelijk geraadpleegd met betrekking tot de door 
hen voorgeschreven maatregelen.  Deze maatregelen moeten door de erfpachter en de exploitant 
geëerbiedigd worden. 
 
 
Artikel 37:  Aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel 
 
Het bedrijventerrein is uitgerust met een dubbel rioleringsstelsel voor de gescheiden afvoer van het 
afvalwater (DWA leiding) en het hemelwater (RWA leiding). 
 
De erfpachter dient zijn afvalwater en zijn hemelwater volstrekt gescheiden op te vangen en af te voeren 
naar het openbare rioleringsstelsel. 
 
Voorafgaand aan de uitvoering dient de erfpachter zijn ontwerp-plan van de organisatie van de 
geschieden afvoer ter goedkeuring overmaken aan de bevoegde stedelijke diensten, samen met zijn 
bouwaanvraag. 
 
De bevoegde diensten kunnen daarbij opleggen dat de erfpachter zijn hemelwater op zijn perceel dient te 
bufferen voorafgaand aan de afvoer naar het openbaar rioleringsstelsel.  Hij dient de richtlijnen die hem 
ter zake worden opgelegd strikt na te leven. 
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Het is de erfpachter verboden een effectieve aansluiting op het openbare rioleringsstelsel uit te voeren 
zonder de uitdrukkelijke toelating van de bevoegde stadsdiensten.  De erfpachter zal deze diensten tijdig 
van zijn plannen op de hoogte brengen teneinde hen toe te laten ofwel de aansluiting zelf uit te voeren, 
ofwel het nodige toezicht te organiseren. 
 
Verkeerde of onvakkundige aansluitingen dienen op eerste verzoek van de eigenaar of de bevoegde 
overheid binnen de 30 dagen door de erfpachter, op eigen kosten hersteld, aangepast of volledig her 
uitgevoerd te worden .  Indien de erfpachthouder in gebreke blijft zal de eigenaar  of de bevoegde 
overheid, zonder bijkomen de ingebrekestelling zelf de noodzakelijke werken kunnen uitvoeren en dit voor 
rekening van de erfpachter. 
 
De erfpachter is volledig en hoofdelijk aansprakelijk, voor alle directe en indirecte schade die voortvloeit 
uit een verkeerde of onvakkundige aansluiting van zijn private afvoer op het openbaar rioleringsstelsel, 
behoudens wanneer hij kan bewijzen dat hij gehandeld heeft in volledige overeenstemming met de 
expliciete adviezen of richtlijnen die hem ter zake door de bevoegde besturen werden verstrekt. 
 
Indien de erfpachter overgaat tot eigen zuivering van zijn proces- of afvalwater zal hij hiertoe 
voorafgaandelijk de vereiste lozingsvergunning aanvragen. De eigenaar kan nooit verantwoordelijk 
gesteld worden voor het gevolg dat door de bevoegde besturen aan deze aanvraag wordt verleend. 
 
 
 
 

Opgesteld te Brugge op ……. , in evenveel originele exemplaren als er Partijen zijn; elke Partij erkent een 

getekend exemplaar ontvangen te hebben. 

 

 
Voor de Eigenaar, Voor de Erfpachter, 
 
 
 
 
 
XXX xxx 
XXX xxx 
 
 
 
 


