
ALGEMENE  VOORWAARDEN: 
 
 

1. De eigenaar en de sportvisser verklaren dat zij geheel bekend zijn met het terrein en daarvan geen 
nadere omschrijving of aanwijzing verlangen. 
Verschil tussen de hiervoor gegeven specificatie en de werkelijke gegevens, zal noch tot 
vernietiging dezer overeenkomst, noch tot wijziging van de overeenkomst aanleiding geven.  

 
2. Het is de sportvisser bekend dat het terrein deel uitmaakt van een natuurgebied en de sportvisser 

verplicht zich naar beste weten hiermede rekening te houden en in het bijzonder de daarop 
betrekking hebbende voorwaarden en overige bepalingen, alsmede de daarop gebaseerde 
aanwijzingen door of namens de eigenaar gegeven, nauwkeurig na te leven. Behalve vis mag door 
de sportvisser geen enkele diersoort worden verontrust, gevangen of gedood. Alle gevangen vis 
dient levend terug gezet te worden in hetzelfde water. 
 

3. Het gebied valt sinds 1 januari 2004 onder toezicht van Stichting Free. Het gebied wordt begraasd 
dor Galloway runderen. Bij betreding van het gebied dient U zich te houden aan de voorschriften en 
de borden van de Stichting Free. 

 
4. Het recht van de sportvisser beperkt zich tot de uitoefening van de visserij, zoals in deze 

overeenkomst omschreven, met inachtneming van de visserij-voorschriften van overheidswege 
vastgesteld of alsnog vast te stellen eventueel verzwaard met de voorwaarden uit deze 
overeenkomst.  

 
5. Sportvisser mag de overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. 
 

6. Het is de sportvisser verboden het terrein geheel of gedeeltelijk op vergunning te doen bevissen, in 
gebruik te geven of gebruik toe te laten, zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar. 

 
7. Sportvisser is verplicht zich in het genot van het terrein te handhaven tegen eenieder, die daarop 

inbreuk maakt en van ieder geval van inbreuk terstond kennis te geven aan de eigenaar of 
controleurs van HSV Leudal. 

 
8. Sportvisser moet alle door of namens de eigenaar te verrichten werkzaamheden aan of nabij het 

viswater gedogen.  
 

9. Sportvisser dient zich te houden aan de door of namens de eigenaar te geven aanwijzingen met 
betrekking tot het gebruik van de rond het terrein gelegen grond met de zich daarop bevindende 
afrastering, bebording, begroeiing, vogels en fauna.  

 
10. Sportvisser zal op zijn kosten zorg dragen voor het verwijderen van afval van de oevers van het 

terrein. Afval dient mee naar huis genomen te worden. 
 

11. Ten behoeve van de sportvisserij mogen geen materiële voorzieningen (bijvoorbeeld steigers etc.) 
worden getroffen.  

 
12. De sportvisser zal geen schade toebrengen aan de eigendommen van de eigenaar, noch aan die 

van pachters en/of gebruikers en/of eigenaren van aangrenzende terreinen, onverschillig of die 
terreinen al dan niet eigendom van de eigenaar zijn. Voor schadeclaims dienaangaande aanvaardt 
de eigenaar geen enkele aansprakelijkheid. 
 
 

13. Het vissen op het terrein geschiedt geheel voor risico van de sportvisser. Sportvisser vrijwaart de 
eigenaar voor iedere aansprakelijkheid ter zake.  

 
14. Wanneer met fuiken of andere netten vissen, otters, watervogels e.d. gevangen worden, dient de 

sportvisser de eigenaar en/of controleurs van de HSV Leudal hiervan onmiddellijk in kennis te 
stellen. 



 
15. Sportvisser kan nimmer een eis tot schadevergoeding indienen bij de eigenaar wegens sterfte van 

de vis of wegens nadelige beïnvloeding van het viswater als gevolg van uitgevoerde of nog uit te 
voeren werken door de eigenaar dan wel als gevolg van eventueel in het viswater thans of te eniger 
tijd aanwezige schadelijke stoffen of wegens welke reden dan ook. 

 
16. Bij overtreding of niet-nakoming door sportvisser van een van de in deze overeenkomst gestelde 

bepalingen of bedingen, is de eigenaar, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst is vereist, bevoegd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, 
onverminderd de verplichting van sportvisser tot vergoeding van alle kosten, blijvende de eigenaar 
overigens te allen tijde gerechtigd nakoming of ontbinding al dan niet met schadevergoeding in 
rechte te vorderen.  

 
17. Bij beëindiging van deze overeenkomst zoals bedoeld in het voorgaande artikel, bestaat voor 

sportvisser geen recht op schadevergoeding. 
 

18. De op- en aanzeggingen ingevolge deze overeenkomst kunnen rechtsgeldig geschieden bij 
aangetekend verzonden brief of deurwaardersexploot. 

 
19. Inzake punten, waarin deze overeenkomst niet voorziet, is de Visserijwet 1963 doorslaggevend 

alsmede het regelement van HSV Leudal. 
 

20. Alle kosten op deze overeenkomst vallende zijn voor rekening van sportvisser. 
 

21. Nachtvissen is verboden met uitzondering van een aparte toestemming van HSV Leudal. Voor de 
Weerdbeemden is er een aparte nachtvistoestemming i.v.m. natuurgebied en handhaving. 
Grondzeil is ten strengste verboden. 

 
22. Er mag alleen gevist worden vanaf de oever van de plas. Het is ten strengste verboden de plas te 

bevissen vanaf een boot. 
 

23. Voor het houden van een viswedstrijd dient vooraf schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan 
de eigenaar. 

 
24. In verband met de hengeldruk op de oever mogen maximaal 40 sportvissers per dag gelijktijdig 

vissen. 
 

25. Het in bezit hebben en/of meenemen van snoek, paling en karper is verboden. 
Het is toegestaan 2 snoekbaarzen in het bezit te hebben en/of mee te nemen. 
 

26. Het is verboden hinder en overlast te veroorzaken, zoals muziek en drankgebruik. 
 

27. Het is verboden aan de waterkant te kamperen. Nachtvissers mogen een tentje of beschutting 
plaatsen maar dit is uitsluitend tijdens het vissen en niet om te overnachten en/of te verblijven aan 
de waterkant. 
 

28. Het is te allen tijde verboden een open vuur of kampvuur te maken of te BBQen. 
 

29. De sportvisser zorgt ervoor dat geen overlast voor het verkeer op de openbare wegen nabij het 
gebied optreedt. Het is verboden zich met een voertuig in een weiland en/of op particulier terrein te 
begeven. 

 



 



 


