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OVEREENKOMST VERWERVING RECHT TOT MESTVERWERKING 

 

Ondergetekenden: 

  

1. Biopark De Peel B.V.,statutair gevestigd te Best, kantoorhoudende op het adres 

De Waal 49 te Best, hierna te noemen: “Biopark De Peel”, waarvan haar 

bestuurder Mestac U.A. hierbij vertegenwoordigd wordt door haar 

gevolmachtigde de heer L.L.J.J. Rooijackers; 

2. Merensteyn B.V., statutair gevestigd te Best, kantoorhoudende op het adres De 

Waal 49 te Best, hierna te noemen: “Merensteyn”, waarvan haar bestuurder 

Biopark De Peel B.V. hierbij vertegenwoordigd wordt door haar gevolmachtigde 

de heer L.L.J.J. Rooijackers; 

 

 en 

 

3.  Maatschap / VOF / BV / … / ………………………………………………….(naam), 

statutair gevestigd te ……………..….….………, ingeschreven in het handelsregister van de 

KvK onder nummer…………………….. Ten deze rechtgeldig vertegenwoordigd door haar 

maten / vennoten /directie; 

 a) ………………………………………………………….…………………………. 

 

 b) ……………………………………………………………………………………. 

 

 c) ……………………………………………………………………………………. 

 hierna te noemen; “Leverancier”  

 
 

Naam: ______________________________________________________________________ 
 

Adres + nr:___________________________________________________________________ 
 

PC + Woonplaats:_____________________________________________________________ 
 

Tel:________________________________ Mob: ___________________________________ 
 

Email:______________________________________________________________________ 
 
Bankrekeningnr:_____________________________________________________________ 

 
 

Laadadres 1: 
 

Adres +  nr:_________________________ 
 

Postcode __________________________ 
         
Woonplaats_________________________ 

 
BRS-nr(s):__________________________ 

 
 

Laadadres 2: 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 
__________________________________ 
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In aanmerking nemende dat: 

 

a. Mestac U.A. de afgelopen jaren heeft gewerkt aan de ontwikkeling van een 

mestverwerkingsproject in Ysselsteyn (L); 

b. Mestac U.A. daarvoor Biopark De Peel B.V. (hierna Biopark De Peel) heeft opgericht die 

zich richt op de bouw van een mestverwerkingsinrichting voor varkens- en 

rundveedrijfmest te Ysselsteyn (L); 

c. Voor de exploitatie van de te bouwen mestverwerkingsinrichting is door Biopark De Peel 

de werkmaatschappij Merensteyn  B.V. (hierna Merensteyn) opricht; 

d. Biopark De Peel voor de realisatie van het project kapitaal nodig heeft; 

e. De Leverancier drijfmest wenst te laten verwerken in de mestverwerkingsinrichting van 

Biopark De Peel; 

f. Biopark De Peel bereid is aan de Leverancier het recht te geven om voor een overeen te 

komen duur varkens- en/of rundveedrijfmest te laten verwerken in de 

mestverwerkingsinrichting tegen eenmalige vergoeding. 

g. Biopark De Peel en Leverancier thans schriftelijk nadere voorwaarden wensen vast te 

leggen voor het verstrekken van het recht tot mestverwerking. 

h. Onderhavige overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat de 

Leverancier op het moment van ondertekening lid dient te zijn van coöperatie Mestac 

U.A. evenals de voorwaarde dat de algemene ledenvergadering van Mestac U.A. heeft 

ingestemd met de uitvoering van het project tot oprichting van de 

mestverwerkingsinrichting. 

 

zijn als volgt overeengekomen: 

 

1. Ingangsdatum looptijd 

Deze overeenkomst gaat in op de datum waarop deze door beide partijen is ondertekend 

en de opschortende voorwaarden in artikel 10 zijn vervuld. 

 

2. Mestverwerkingsrecht Leverancier 

a. Leverancier verkrijgt na betaling van de in artikel 3 vermelde vergoeding het recht 

gedurende een termijn van 7 jaren de overeengekomen hoeveelheid mest (in tonnen) te 

laten verwerken in de mestverwerkingsinrichting van Biopark De Peel waarvan de 

exploitatie geschiedt door Merensteyn. De termijn van 7 jaren gaat in op de dag 

waarop de mestverwerkingsinrichting door Merensteyn in gebruik is genomen. De 

overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de termijn van 7 jaren 

zonder dan een opzegging door een van partijen nodig is. Onder ingebruikname wordt 

in deze overeenkomst verstaan: de mestverwerkingsinrichting operationeel is ofwel 

drijfmest verwerkt kan worden. 

b. De voorwaarden voor het verwerken van de drijfmest zijn opgenomen in de 

bijbehorende mestverwerkingsovereenkomst tussen Merensteyn en Leverancier, 

waarvan een kopie aan deze akte is gehecht. De Leverancier is gehouden de 

afgesproken hoeveelheid drijfmest uitsluitend ter verwerking aan te bieden aan 

Merensteyn.  
 

3. Vergoeding mestverwerkingsrecht 

Leverancier betaalt voor het verwerven van het mestverwerkingsrecht aan Biopark De 

Peel éénmalig een bedrag van € 7,00 (excl. 21% BTW) per ton drijfmest die leverancier 

jaarlijks wil laten verwerken in de mestverwerkingsinrichting. De te verwerken drijfmest 

is door partijen vastgesteld op; 
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 ………….. ton varkensdrijfmest en/of ……....…. ton rundveedrijfmest en daarmee is 

verschuldigd in totaal ..……….…ton x € 7,00 = €……………….... (zegge:   

…………………………………………………………….……euro) exclusief 21% BTW.  

 

4. Betaling 

De leverancier dient het in artikel 3 bepaalde bedrag aan Biopark De Peel te voldoen, 

binnen 14 dagen na facturering door Biopark De Peel. Betaling door de Leverancier dient 

te geschieden met automatische incasso en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum, 

zonder het recht van de Leverancier op korting of verrekening.  Met het ondertekenen van 

deze overeenkomst geeft de Leverancier te kennen in te stemmen met de automatische 

incasso van de vergoeding. Leverancier kan slechts rechten ontlenen aan deze 

overeenkomst na betaling van voormelde vergoeding. 

 

5.  Verplichtingen Biopark De Peel 

a. Biopark De Peel zal de ontvangen vergoeding van de Leverancier uitsluitend 

aanwenden voor de aankoop en bouw van de mestverwerkingsinrichting aan de 

Steegsepeelweg te Ysselsteyn. Biopark de Peel en Merensteyn garanderen dat de 

Leverancier de overeengekomen hoeveelheid drijfmest kan laten verwerken in de 

mestverwerkingsinrichting waarvan de exploitatie plaatsvindt door Merensteyn tijdens 

de duur van de gesloten mestverwerkingsovereenkomst. 

b. Biopark De Peel en Merensteyn zullen er voor zorg dragen dat de 

mestverwerkingsinrichting c.q. de mestverwerking voldoet en blijft voldoen aan alle 

wettelijke eisen; 

c. Ter behartiging van de belangen van de Leveranciers zullen twee Leveranciers als lid 

van de Raad van Commissarissen van Biopark De Peel en van Merensteyn worden 

benoemd. 
 

6. Kosten 

Alle kosten verbonden aan het aangaan van deze overeenkomst komen voor rekening van 

Biopark De Peel. 
 

 

7. Overdracht van de overeenkomst 
Behoudens het in deze overeenkomst bepaalde zijn Partijen niet gerechtigd om hun 

rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke 

goedkeuring van de andere Partij aan derden over te dragen.  

 

Leverancier verbindt zich jegens Biopark De Peel om zijn rechten en verplichtingen 

ingevolge de overeenkomst bij wijze van kettingbeding over te dragen aan een ieder die 

zijn bedrijf op dezelfde locatie zal gaan uitoefenen, ongeacht op welke juridische basis 

(bijv. pacht, huur of eigendom) dit geschiedt en ongeacht op wiens naam het 

Relatienummer bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staat geregistreerd.  
 

8.  Beëindiging overeenkomst en restitutie 

a. Indien en voor zover Leverancier als gevolg van overmacht gehouden is zijn veestapel 

gedeeltelijk in te krimpen en daardoor zijn mestverwerkingsrecht niet (geheel) kan 

benutten, dient hij Biopark De Peel daarvan per ommegaande in kennis te stellen. 

Biopark De Peel zal zich dan inspannen om een andere Leverancier te vinden die 

bereid is het mestverwerkingsrecht (geheel of gedeeltelijk) over te nemen. Indien 
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Biopark De Peel daarin slaagt, wordt onderhavige overeenkomst (gedeeltelijk) 

beëindigd en heeft Leverancier recht op restitutie van de betaalde vergoeding voor het 

deel van het mestverwerkingsrecht dat door de Leverancier niet meer benut wordt, 

tegen de nominale waarde minus de jaarlijkse afschrijving van 14 % per jaar. Wordt 

het verwerkingsrecht niet door een andere Leverancier overgenomen, dan eindigt 

eveneens onderhavige overeenkomst voor het deel van het mestverwerkingsrecht dat 

niet meer benut kan worden, maar wordt de betaalde vergoeding niet gerestitueerd.  

b. Leverancier heeft eveneens recht op beëindiging van de overeenkomst en restitutie van 

(een deel van) de betaalde vergoeding indien de mestverwerkingsovereenkomst met 

Merensteyn door Leverancier beëindigd wegens te kort schieten van Merensteyn zoals 

bepaald in artikel 10 onder a van de Mestverwerkingsovereenkomst.  

c. Leverancier heeft behoudens de hiervoor in sub a en sub b genoemde omstandigheden 

geen recht de overeenkomst te beëindigen of op restitutie van de vergoeding. 
 

9. Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden die de Leverancier hanteert zijn op deze overeenkomst niet van 

toepassing. 

 

10. Opschortende voorwaarden 

Onderhavige overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat: 

a. Leverancier op het moment van ondertekening lid is van coöperatie Mestac U.A of 

het lidmaatschap heeft aangevraagd; 

b. de algemene ledenvergadering van Mestac U.A. heeft ingestemd met de uitvoering 

van het project tot oprichting van de mestverwerkingsinrichting. 

c. Biopark De Peel over de benodigde vergunningen beschikt en start met de 

investeringen om de mestverwerking Merensteyn te realiseren.  

 

11.  Rechtskeuze en geschillenbeslechting 

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; 

Ingeval van een geschil naar aanleiding van deze overeenkomst zullen Partijen vooreerst 

trachten om te komen tot een regeling in der minne. Indien een regeling in der minne niet 

kan worden bereikt, zal een geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het 

arrondissement te ’s-Hertogenbosch. 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op ……. - …..… - 2015                                

te …………….…………….……….. 

Leverancier Best,  Biopark De Peel B.V. 

 Voor haar: 

       

 

 

…………………….. L.L.J.J. Rooijackers 

 

Merensteyn B.V. 

Voor haar: 

 

 

L.L.J.J. Rooijackers 


