
OVEREENKOMST  
 
 
De ondergetekenden: 
 
1. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, gevestigd te ’s-

Graveland, kantoorhoudende aan het Noordereinde 60, (postcode 1243 JJ) te s’-
Graveland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door …………….., regiodirecteur, 
hierna verder te noemen: “Natuurmonumenten”; 

 
en 

 
2. de gemeente Ommen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

………………………………………, hierna verder te noemen: “de gemeente” 
 

Natuurmonumenten en de gemeente, hierna gezamenlijk ook te noemen: “Partijen”, of 
individueel: “Partij”: 
 
 
In aanmerking nemende dat: 
 

• Natuurmonumenten werkzaam is op het gebied van natuurbescherming in brede zin 
en haar gebieden primair open stelt voor bezoekers om de natuur en het landschap te 
beleven;  

• Natuurmonumenten terughoudend is in het plaatsen van borden en infopanelen om 
de beleving van de natuur zo optimaal mogelijk te waarborgen;  

• De gemeente de Krishnamurti-wandeling, naast een beschreven route, wil versterken 
met informatiepanelen langs de route, onder meer op de parkeerplaats bij kasteel 
Eerde. 

• Natuurmonumenten bereid is hiervoor toestemming te verlenen; 

• Partijen in dit verband een overeenkomst willen aangaan onder de navolgende 
voorwaarden; 

 
 
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 
Artikel 1 -  Definities 
 
Informatiebord: het door de gemeente te plaatsen informatiebord over Krishnamurti en 
kasteel Eerde.   
Informatiekast: de omlijsting van Natuurmonumenten voor het informatiebord  
Parkeerplaats: de parkeerplaats van Natuurmonumenten aan de hoofdlaan van het 
kasteel Eerde.  
 
 
Artikel 2 - Plaatsing informatiebord en informatiekast  
 
1. De gemeente mag  het informatiebord inclusief omlijsting op haar kosten plaatsen en 



geplaatst houden op de parkeerplaats. .  
2. De inhoud (tekst, illustratie e.d.)  van het informatiebord en de omlijsting dient vooraf 

schriftelijk geaccordeerd te worden door Natuurmonumenten. 
3. De feitelijke plaatsing van het informatiebord en de informatiekast vindt plaats in 

overleg met en naar genoegen van Natuurmonumenten. 
.    

Artikel 3- Kosten onderhoud en aansprakelijkheid gemeente 

1 Het onderhoud van het informatiebord en de informatiekast geschiedt door en op 

kosten van de gemeente.  

2 Schade aan derden (waaronder in dit geval ook gerekend wordt Natuurmonumenten) 

ontstaan tengevolge de aanwezigheid van het informatiebord en de informatiekast is 

geheel voor rekening en risico van de gemeente. 

3 De gemeente vrijwaart Natuurmonumenten tegen schadeclaims van derden ter zake 

schade als bedoeld in lid 2 hiervoor.  

Artikel 4 - Duur, verlenging en einde van de overeenkomst 
 
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar, ingaande op .. 

…………….. en eindigende op … ……………...  
 
2 Na het verstrijken van deze periode wordt de overeenkomst, behoudens schriftelijke     

opzegging door één van partijen tegen het einde van het alsdan lopende jaar,   
stilzwijgend verlengd, iedere keer voor een periode van 1 jaar.  
 

3. Tussentijds kan de overeenkomst door partijen eenzijdig met onmiddellijke ingang 
worden beëindigd middels een eenzijdige schriftelijke aanzegging indien van één van 
hen in redelijkheid niet gevergd kan worden de overeenkomst voort te zetten. Voor 
Natuurmonumenten is dit aan de orde: indien zij geconfronteerd wordt met, naar haar 
oordeel, ernstige bezwaren van omwonenden, haar leden of andere 
belanghebbenden tegen (de aanwezigheid van) het informatiebord en de 
informatiekast, ofwel indien verplaatsing of herinrichting van de parkeerplaats noopt 
tot verwijdering van het informatiebord en de informatiekast.  

 
4. Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, zal de  gemeente het 

informatiebord en de informatiekast en al hetgeen hiermee samenhangt binnen vier 
weken na beëindiging op haar kosten verwijderen. Tevens brengt de gemeente 
daarbij het terrein waar e.e.a. geplaatst was op haar kosten terug in de oude 
toestand. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Aldus overeengekomen op .........................., waarna schriftelijk vastgelegd en 
ondertekend in tweevoud te ……………………………………, op … ......................... 
(2009). 
 
 
 
_______________________________________________________________________
________ 

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland 

 
namens deze: ………………………………… 
 
(functie)………………………………………. 
 
 

Gemeente Ommen 
 
namens deze: .................................................... 
 
(functie) ............................................................ 


