
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

GEBRUIKSOVEREENKOMST / VERGUNNING 
 
1. J. Bergwerff, boswachter bij Staatsbosbeheer Veluwe, wonende te Duiven, in deze 

hoedanigheid handelende namens Staatsbosbeheer, zulks gegrond op het besluit van de 
directeur van Staatsbosbeheer d.d. 5 januari 1998, nr. SB 980001; 

 
  hierna te noemen Staatsbosbeheer  
 
2.  verleent, behoudens rechten van derden, hierbij aan: TWC79 Wageningen 
3.  Met  als contactpersoon de heer/mevrouw Jeroen Roelofs 
4.  P/A Nudepark 81, 6702 DZ Wageningen  
 
    hierna te noemen de wederpartij, 
 
 toestemming tot: 
 het houden van  een ATB tocht in de terreinen van Staatsbosbeheer te weten het object 

Oostereng. 
 De toestemming geldt voor routes / terrein / gebruik etc. zoals aangeduid in de aanvraag 

en/of bijgeleverde kaart. 
  
 hierna te noemen het gebruik, 
 
voor de duur van 1 dag(en) en wel op: 27-12-2016 
 
Door gebruikmaking van deze toestemming verklaart de wederpartij zich akkoord met de hier 
volgende voorwaarden: 
 
1. Bij gebruik anders dan in deze overeenkomst bedoeld, heeft Staatsbosbeheer het recht 

deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.  
2. Voor door het gebruik veroorzaakte schade aan eigendommen van Staatsbosbeheer is de 

wederpartij aansprakelijk en tot herstel- c.q. schadevergoeding gehouden. 
3. Gebruiker dient eventuele aanwijzingen van het personeel van Staatsbosbeheer 

onmiddellijk op te volgen. 
4. De gebruiker maakt uitsluitend gebruik van de reeds bestaande wegen en paden. 
5. Bij een ruiter of men evenement mag er alleen gebruik gemaakt worden van de reeds 

bestaande ruiter en of men routes (mits anders aangegeven in deze 
gebruiksovereenkomst)  

6. Als blijkt dat een bepaald traject op de betreffende data door welke omstandigheid ook niet 
bruikbaar is mag de organisatie niet zonder overleg de route verleggen.  

  
  
District: Veluwe Achterhoek Bezoekadres: Otterloseweg 116    
Beheerseenheid: Veluwe Rand 7339GZ Ugchelen 
 Telefoon: 0611387518 

 calamiteiten  0611882512  
  kantoor 055-5330057 
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7. Autogebruik: parkeren van auto's is uitsluitend toegestaan op de algemene 
parkeerplaatsen. In het terrein is gemotoriseerd verkeer niet toegestaan tenzij anders 
vermeld in deze ontheffing.  

8. Bij alle werkzaamheden maakt gebruiker gebruik van geluidsarme generatoren. 
9. Gebruiker verplicht zich de overeengekomen locatie alsmede de onmiddellijke omgeving 

daarvan, in nette en zindelijke staat te houden en door zijn toedoen alle afvalproducten van 
het gebied te verwijderen. 

10. De toestemming geldt alleen voor de periode tussen zonsopkomst en zonsondergang mits 
anders toegestaan in deze gebruiksovereenkomst. 

11. Na afloop van de werkzaamheden dienen, uiterlijk 21.00 uur, alle gebruikte materialen van 
de locatie te zijn verwijderd en dient het terrein te zijn teruggebracht in de staat als waar 
het voor de aanvang van het gebruik in verkeerde. 

12. Bij het in gebreke blijven van de onder 9 en 11 genoemde voorwaarden zullen de 
noodzakelijke werkzaamheden worden verricht door Staatsbosbeheer op kosten van 
gebruiker,  waarbij een uurtarief van € 45,- wordt berekend. 

13. Gebruiker vrijwaart Staatsbosbeheer tegen alle aanspraken van derden op vergoeding 
wegens schade, hoe ook genaamd, of onheil aan personen en/of dieren overkomen, voor 
zover die schade of dat onheil voortvloeit of verband houdt met het gebruik dat gebruiker 
van deze overeenkomst maakt. 

14. Gebruiker verplicht zich er voor zorg te dragen dat bezoekers van het Staatsbosbeheer 
terrein geen onaanvaardbare hinder ondervinden van het gebruik als bedoeld in deze 
overeenkomst. Op eventuele vragen en reacties van bezoekers dient correct te worden 
gereageerd. 

15. De contactpersoon zoals vermeld in deze gebruiksovereenkomst dient een kopie van deze 
gebruiksovereenkomst bij zich te hebben. Als de organisatie gebruik maakt van een auto 
voor het uitzetten van de route of voor het ophalen van de materialen na afloop, moet er 
ook een kopie van de Gebruiksovereenkomst in de auto aanwezig zijn. 

16. Honden dienen ten alle tijden aangelijnd te zijn tenzij anders toegestaan / aangegeven 
door middel van bebording of in deze gebruiksovereenkomst. 

17. Er mogen verder geen commerciële activiteiten plaatsvinden welke zouden kunnen 
voortvloeien uit deze activiteit. Zo mag er bijvoorbeeld geen gebruik worden gemaakt van 
commerciële catering. 

18. Het gebruik van geluidsinstallaties, muziek en andere vormen van akoestische uitingen is 
niet toegestaan.  

19. Er mogen geen activiteiten ontplooid worden waarbij wapens (zoals luchtbuks, pijl en boog, 
kruisboog, katapult en paintball geweren) worden gebruikt. Dit is namelijk in strijd met de 
“wet wapens en munitie” en het kan gevaar opleveren voor de omgeving. 

20. Gebruikmaking van bomen en struiken voor bijvoorbeeld kabelbanen of anderszins is niet 
toegestaan. 

21. Het gebruik en opzetten van evenementententen en legertenten is niet toegestaan. 
22. Er mag tijdens de activiteit geen gebruik worden gemaakt van helikopters en 

luchtballonnen. 
23. Alle activiteiten en evenementen welke zijn beschreven in de APV (algemene plaatselijke 

verordening) van de betreffende gemeente, zijn niet toegestaan tenzij de betreffende 
gemeente hiervoor een ontheffing heeft uitgegeven. De gebruiksovereenkomst is dan ook 
alleen geldig in combinatie met de eventueel benodigde vergunning op grond van de APV. 

 

De kosten voor de vergunning van het terreingebruik bedragen €150 (exclusief BTW). Hiervoor 
ontvangt u een factuur. 
 
d.d.  3-11-2016 te Ugchelen Naam: J. Bergwerff  
 

Deze vergunning is digitaal verzonden, derhalve niet getekend, wel is deze vergunning geldig! 
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