Basiscursus Pachtrecht
Kijk voor meer informatie op:
www.avdr.nl

Bent u op de hoogte van
alle beginselen binnen het
Pachtrecht?
Leer tijdens de tweedaagse cursus alle eigen regels en systematiek van
het Pachtrecht. Om fouten te voorkomen moet u goed ingewijd zijn in de
eigenaardigheden en spelregels. Denk aan de unieke rol van de grondkamer en
het bestaan van verschillende pachtvormen naast elkaar.
Bij deze tweedaagse cursus komt al het nodige daartoe aan bod: de
pachtovereenkomst, toetsing door de grondkamer, de rechten en verplichtingen van
pachter en verpachter, koop breekt geen pacht, het voorkeursrecht van de pachter,
indeplaatsstelling en medepacht, alsmede erfopvolging. Tevens worden de bijzondere
pachtvormen besproken, waaronder uiteraard geliberaliseerde pacht. Het spreekt
vanzelf dat ook opzegging, beëindiging en ontbinding van de pachtovereenkomst aan
de orde komen. Ten slotte is er ook aandacht voor de bijzondere aspecten van het
procederen in pachtzaken (met een rol voor de deskundige leden van de pachtkamers
en de grondkamers).
Na het volgen van deze cursus bent u niet alleen uitstekend op de hoogte van de
stand van zaken in het pachtrecht, maar weet u ook hoe u voor uw praktijk moet
inspelen op de actuele ontwikkelingen in het rechtsgebied. Voor veel huidige
pachtrechtspecialisten is de Basiscursus Pachtrecht van mr. Valk de grondige start
van hun specialisme geweest.

Basiscursus Pachtrecht
Donderdag 21 en 28 juni 2018
Kasteel Waardenburg

SPREKER

Mr. Lodewijk Valk is
advocaat-generaal bij de
Hoge Raad. Daarvoor was hij
jarenlang voorzitter van de landelijke
pachtkamer en tevens van de
Centrale Grondkamer. Hij bewerkt het
Asserdeel 7-III Pacht, en schrijft mee
aan de Tekst & Commentaar over dit
onderwerp.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Cursusprijs: € 895,- (excl. btw)
PO Punten (NOvA): 12 punten
Niveau: Basis
Maximaal aantal deelnemers: 20

PROGRAMMA
Dag 1
•
•
•

•

•

Inleiding
Definitie van pacht
De pachtovereenkomst, vorm van
de pachtovereenkomst, toetsing
door de grondkamer, duur van de
pachtovereenkomst
Verpachter en pachter, verplichtingen
van verpachter en pachter, koop
breekt geen pacht, het voorkeursrecht
van de pachter
Pacht en productierechten

Dag 2
•
•
•
•
•
•

Indeplaatsstelling, medepacht en
erfopvolging
Opzegging en beëindiging
Bijzondere pachtvormen,
geliberaliseerde pacht
Pachtprijzen
Pachtprijzen deel II
Procederen in pachtzaken

Doelgroep: (agrarisch) advocaten,
juristen, rentmeesters, rechters,
overheidsjuristen, medewerkers
van waterschappen en gemeenten

CONTACTGEGEVENS
Kasteel Waardenburg
G.E.H. Tutein Noltheniuslaan 7
(navigatie: nr 1)
4181 AS WAARDENBURG
Tel: 030-220 10 70
Fax: 030-220 53 27
info@avdr.nl

WEBINAR
ABONNEMENTEN
2018

Keuze uit ruim 200 webinars!
Onbeperkt live & on demand
€1.000,- excl. BTW

D e n i eu w e w eb i na r ab o nnem enten staan klaar - www.avdr.nl

