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Ondergetekenden:
P. R. m. VAN OGROP, wonende te BUSSUM, BURGEMEESTER
JACOBLAAll 22 voor zich en al, mondeling lasthebber van de
andere eigenaren van na te melden onroerende goederen, hier.
na te noemen verpachter,
Verklaart bi deze
te hebben verpacht aan mede-ondergetekende J. ViD
VBLDEN, wonende
te 440eitátEN die ver.
klaart te hebberi. gepaeht: het viechwater, met recht daar te
visechen, gelegen in eert "eijde gat" "Oost-Indiï" en de "Oost.
zijde van den Weg".
Artikel 1.
DirVerpachter en de Pachter verelaren dat zij heel b
kend zijn met het verpachte resp. gepachte en daarvan geen
dere omechreving of aanwijzing verlangen.Artikel 2.
De pacht wordt geacht te zijn ingegaan 1 December 1948 en
wordt aangegaan voor ZE8 jaar dus tot 1 December 1954.
Artikel 3.
De eachtprijs bedraagt ZEVEN EN TWINTIG en 50/100 GULDEN
PR JUR (f 27,50)0 te betalen aan den verpachter of diens
gemachtigde in een tereaijn en wel op den in Augustue van ieder
jaar, voor het eerst op 1 Augustus 1949.Artikel 4.
Het ic Pachter verboden het gepachte geheel of gedeelte.
lijk door derden op vergunning te doen bevieschen, zonder
echriftelijke toestemming van Verpachter.Artikel 5.
Minieter van Lendbouw beee pachtovereernzomet is van rechtswege ontbonden, zo.
Vieeoberij en
dra defigamtartzeelezereegIxe~b~fmeartemeetkermebandtPnw
Veednelvoorzieni ataxitkomekteag verklaart, dat het watery waarop zi betrekking
heeft, niet op doelmatige wijze wo. dt bevischt, dan wel, dat
de Pachter handelingen vericht, doet verrichten of toelaat,
1r44
'
eelke in trijd zijn met de wettelijke, of reglem ntairb bepalln.
neep betgebied ven de visscherij of die de ordelijke enne„
Jka
v eretoren re' in
nr zjaerku.e
nia regeling of uitoefening vn
a de visrcherij if
.gevaltr rengen.
Voor de tenuitvoerlegging dezer acte krijgen partijen do.
micilie ten huize van den Verpachter.
Aldue evereeegekomen en in drie ex.
eerelaren opeemaakt en ondertekend:

den ..e.P.:204.44.C... 1949.
achter:

De Pachter:

