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Inscharingsovereenkomst 2017
De ondergetekende Wilco Nieuwenhuis, in zijn functie van weidecommissaris van de Commissie
van Beheer van de Geërfden van het dorp Velp, gemachtigd om deze overeenkomst aan te gaan
voor de eigendommen van de Geërfden van Velp verder te noemen de inschaarder, neemt van
medeondergetekende:
naam en adres: …………………………………………………………………………………………..
verder te noemen de uitschaarder;
ter beweiding aan één / …… paard(en)/pony/rund(eren) (niet zijnde hengst/stier) tegen de prijs
van € 200/€140 respectievelijk € 100/€70(*) conform onderstaande voorwaarden:
Paarden/Pony’s
De in te scharen paarden/pony’s moeten minimaal ingeënt en ontwormd zijn volgens
onderstaand schema, met bewijs van de dierenarts en mogen geen gevaar op leveren voor de
gezondheid van andere ingeschaarde dieren, op straffe van schadeplichtigheid.
Entingen:
• Tetanus + influenza 1 x per jaar. Eerste keer basisvaccinatie, herhaling na 4-10 weken
• De laatste enting mag liggen tussen 2 weken en 6 maanden voor de inscharing.
Ontwormen:
• De CvB conformeert zich in deze aan geldige wetgeving in dit kader, deze regelgeving is
echter volop in beweging. Huidige wetgeving is dat paarden alleen nog op recept een
ontwormingsmiddel krijgen toegediend. Om dit recept te krijgen dient er mestonderzoek te
gebeuren. Daarom achten wij het redelijk om van uitschaarders te verlangen een uitslag
van een recent mestonderzoek en eventueel behandelplan te overleggen aan weiwaarder
of lid van de CvB.
• Indien de uitschaarder bij het vorige in gebreke blijft dan heeft de inschaarder het recht
deze behandeling op kosten van de uitschaarder te laten verrichten.
Runderen
• De uitschaarder moet een bedrijfscertificaat overleggen dat is afgegeven door de GD,
waarin vermeld staat dat het vee vrij is van Leptospirose en bij voorkeur ook van IBR BVD
en Paratuberculose.
• Het in te scharen vee mag geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de andere
ingeschaarde dieren, op straffe van schadeplichtigheid.
• Dieren dienen op het oog vrij te zijn van ringworm.
• Uitschaarder dient zelf zorg te dragen voor een adequaat ontwormingssysteem.
Toegang
• De uitschaarder heeft vrij toegang tot het weiland waarop zijn dieren zich bevinden en is
gehouden om dieren, die volgens verklaring van een dierenarts besmettingsgevaar voor
de andere dieren opleveren, op de eerste aanzegging van de weiwaarder te verwijderen
en voorts alle dieren aan het einde van het inscharingsseizoen terug te halen.
(*) Inwoners van Velp betalen het lage tarief.
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Overige Bepalingen
• De inscharingsperiode beloopt vanaf de eerste zaterdag in mei tot en met 31 oktober van
dat zelfde jaar, behoudens buitengewone omstandigheden dit ter beoordeling van het
bestuur.
• De inscharingsperiode kan op verzoek van de uitschaarder bij gunstige
weersomstandigheden verlengd worden. Een verzoek hiertoe dient gedaan te worden via
de weiwaarder aan de weidecommissie, welke hierover beslist. Ten alle tijden dient het
vee op uiterlijk 15 december van het jaar de weide te hebben verlaten.
• Het vee wordt geheel op eigen risico van de uitschaarder ingeschaard. Indien er
onvoldoende gras aanwezig is, is de uitschaarder zelf aansprakelijk voor het eventueel
bijvoeren.
• De inschaarder sluit elke aansprakelijkheid zijnerzijds uit voor schade toegebracht aan
ingeschaarde dieren.
• De uitschaarder verplicht zich om zijn dieren te scharen op het door de weiwaarder
aangewezen gedeelte van de weide.
• De uitschaarder verplicht zich om zijn dieren op de eerste aanzegging van de weiwaarder
van de weide te verwijderen, indien de weidecommissie daartoe termen aanwezig acht.
• De uitschaarder mag zonder schriftelijke goedkeuring van de weiwaarder en
weidecommissie geen dieren tijdens het inscharingseizoen wisselen.
• De uitschaarder mag zonder schriftelijke toestemming van de weiwaarder en
weidecommissie het dier nooit langer dan een week uit de weide halen en dan
herintroduceren. De commissie houd zich voor om bij langere tijd van afwezigheid het in
te scharen dier te weren voor de rest van het seizoen.
• Herintroductie waarbij het dier langer dan 2 dagen uit de weide is geweest dient altijd in
overeenstemming met de weiwaarder te gebeuren.
• Het weidegeld dient bij ondertekening van deze overeenkomst, doch voor de inscharing,
contant te worden voldaan.
• Indien mocht blijken dat de inschaarder van overheidswege en/of andere instanties
verplicht wordt om extra kosten voor deze inscharing te maken, dan is de uitschaarder
verplicht deze extra kosten aan de inschaarder te vergoeden.
• De inschaarder draagt zorg voor een adequate en gebruikelijke afrastering. Mocht door
uitbraak of anderszins schade worden veroorzaakt aan andere ingeschaarde dieren of
aan derden dan is de inschaarder hier niet voor aansprakelijk, behoudens grove
nalatigheid van de inschaarder.
• De inschaarder heeft de heer Henk Verschuur, Haverland 24, Velp (026 3648132) dit
seizoen aangesteld als weiwaarder.
• De inscharing vindt collectief plaats op de zaterdag 29 april om 9:00 uur ‘s morgens. De
uitschaarder is verplicht om zijn dieren op dat tijdstip in te scharen.

Uitschaarder verklaart door ondertekening van deze overeenkomst de voormelde voorwaarden te
kennen, te accepteren en aan te willen gaan.
Getekend te Velp op 21 april 2017.
Namens de Commissie van Beheer van de Geërfden van het dorp Velp
Wilco Nieuwenhuis
weidecommissaris
Inschaarder:

Uitschaarder:

……………………..

……………………..
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