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ONTWER? HIII]RCONTRACT TUSSEN DE JEZUIETEN EN ÁSSIMPTIONISTEN,

treffende het kasteel van Gemert, 20 april
(De

uit

/ i 69i

I'ranlei.

het kastee]

jk

1900.
gevluchte Àssu:lptionisten hebben

gewoond.

van 28

april

19OO

tot

bE-

in Genert op
1901 ). Zíe

1 augustus

Generts Eeern, nr.60, b1-z.12.
Tussen de ondergetekenden:
De nerw.?ater Eduard Henry, van de Sociëteit van Jesus, wonende
te Rei-ns, Rue de Chapelains 6, gevolnachtigde van de Provincie
Chanpagne, volgens de bepalingen bevoegd in dezên,
van de ene kant ;
En d.e Eerw.Pater Joseph Maubon, van de Assumptionistèn, wonend.e
in ?arijs, rue I'rancois Ier, gevolnachtigd.e van d.e Missies van
de Assurnpti omsten,
van de andere kant, is het volgende ovexeengekonen:
Pater Henry s.s.t.i. gêêft oniler de vor:n vatr een huurovereenkonst
eq niet anders, aan de Eerwaard.e Paters Assumptionj.sten, vertègéfuoordigd door J.ltLaubon, die d.e ontvanger is, een uitgestreH
landgoed, gelegen te Geroert, bij EeLoonr1 (Nederl-end ) , genaalod het
Kasteel van Gernert, en bestaand.e uit het kasteeL, bevattend.e twee
grote hoofdgebouwen met los staand.e bijgebouwen, een groot park,
een moestuinrgeheel afgesloten net muren en gloene hagen, ongevên
d.oor een brede gracht en daarbij een los staande boerderij, rlie
eraan grenst I een totaLe oppervlakte van 20 hectaren, 8l aren en
69 centiaren, zond.er enig voorbehoual of uitzondering, geheel zo-

- 11 aIs het er o? het ogenblik bii ligt en waarl/an ée huurder verklaart het góed te kennen, daar hij het gezien ea bezocht heeft'
Eet huittige contract worilt aangegaan voo! eén tijd van dlietzes
10of negen achtereenvol-gende jaren, die zullen begiÍmen tetijdhetzelfde
op
te
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ereiae partijen' op voorwaard.e

huuz zoir wi11en beëinctigen, de andere ninstens zes naanden voor
ae vervafaag van het lopende driejarig tijdvak schriftelijk zal

worden verwittigd.
De huur wordt bóvendien aangegaan ond.e! de volgende voorwaarden:
kt.1.- De huurders zu1len de Sehuurde percel-en aanvaarden ín
de staat waarin zij zich op het ogenblik bevinden; zi'i verplichten zich d.eze al-s goede huísvaders te ond.erhouden zolang zij deze in huur hebben èn zij zuIlen op hwr kosten de g"rote en kleine
repataties, tlie íoodzakelijk zouden zijn, laten verrichtent zonaei li5 d.eze eigeriaar enige aanspraak te kumen naken op Echadetoosstóuing óf vergoedin! bii Ét einde van ile buur, daar - tle
hierna te nóenen huurpri js laag is gehouden net het oog op deze

bepaling.

huurders zutlen zond.er verhs,al op de pachtheer of
venniindering va:l de h:ierÍ]a te noenen huurpri is a1le belastingen
van wel-ke aÀrd ook, bestaande of nieuwe, zelfs die lrelke volgens
gewoonte en volgenà d.ê lÍet ten 1êste ziin van de eigenaar, betaÍen; zij zullen êveneens de verzekeringspren:ies betalen en zij
zijn verplicht de pol-issen op hun vervald"ag te vernieuwen' gelg'ÍJ.- De huurders nogen het geheel- of een gedeelte van cle
huurie onroerende goetleren niet ond erverhr.uen zonder uitdrukhe1"ijke en schriftelijke toestenn:ing van tle pachtheêr; evenmin noessentiél-e riizisin€
eei zij zond.er dezeifile toestenning en:ige
veraadering in tte intleling der gebouwen aanbrengen' Zij
óf
"oiá"
zich bij het beëindigen va.a d'e huur tle genoende perverpl-i-óhten
ce1án in hun oorspronkelijke staat te herstellen, a1s daarin verande"ing zou zíitt aaagebracht. Met name zal het park behoutleu
noeten blijven en noeten word.en onderhoud.en als siertuin.
kt.4.- De huurtlers verplichten zich de huurcontracten over te
nernen, zoals die luiden op de dag clat zij in het genot ervaD
tred.en; zij zullen de huren nogen innen tot hun eigen profijt te
rekenen vaaaf d.eze dagl naar het gedeelte van de huur va!' de
boerderij, lopenile tot deze clag, zaL betaald wordea ean de ver-

lri.Z.--le

- i2 huurder; d.e huurclers zu11en de bestaande contracten naa? eigen
goeddurkeo vernieuwen of tloen beëindigen' a11es geheel op hrrn

eigen risico.
In overleg net d.e heer Drick, d.e huidige beheerder van het onroerend goed en volgens d.e bestaande overeenkonsten, zullen de
huurders de te velde staantle gewassen voor zich zelf, nogen oogstenrna ze te hebben laten schatten door deskundigen en zíi zu1ten. cte prijs ervan in ha.nden stellen van d.e verhuurder of van notaris Van Kenenade, die hiervoor is aangewezen na aftrek van de
zÍin aan de verlfrurder door de bovengelasten die verschuldigd.
'
noernde heer Drick.
Axt.5.- A1s bedrag van de huidige huur zuflen de huurders aan
de verhuu:der betalen te weten: voor het eerste jaar de sonna
va.n drie duizend Hollandse gulcleas en voo! e1k van de volgende
jaren drie tluizend vijfhonderd Hollandse guLdens. De betal-ingen

áu11en plaats hebben in ?arijs of in eLke trbanse stad, die d'oor
.de verhuirrdee is aa.ngewezen, io goed gouden of zilveren gelcl of
in bankbíljetten, die in lbahkEiik wettig betaalniddel- ziin' teHollandse
gen de vaste koers van twee francs 10 centines per
gulden, welke de partijen verklaren onveralderlijk aan te nenen
a1s richtsnoer bij alle tussentijdse betalingen.
De bovengenoende huurpri js zal betaalbaar zíjn in twee gelijke
ternijnen van 15OO gulden eJ-k voor het eerste jaar en van 1750
gulden voor e1k der volgend.e jaren.Deze betalingen zul1en gedaan
noeten word.en op de eerste novenber en de eerste nei van ieder
jaar,de eexste betaling te doen op 1 novenber 900 en de andere
zu1len volgen telkens na een tern:ijn van zes naanden, zodat er
evenveel- betalingen getlaan ziin a1s er perj-odes ziin dat nen in
het genot vao het gehuurde is geweest.
Art.6.- Recht van vóórkóol. 0p e1k tijdstip van d.e duur van de
huidíge pacht zu1len tle huurtlers het recht hebben kopers te wordèn van het eigendon, dat ze nu in huur hebben en de verhuurder
verplicht zich het aan hen te verkopen tegen betaling van de
hoofdsoÍor 'waarlnee de huurd.ers het eens zijn,hontterdduizend Ho1landse guldens of 2101000 francs.
Art.?.- De huurd ers zu11en tegen bovengenoend.e priis de voorkeu"r
hebben boven elke koper, die zich gedurende alê durr" van de pacht
'1

zou nelden.

Art!8.- ÀIs de huurders

huh secht van koop konen opeisen, zaL d"e
koop
zelf ophoudent hij zal dan aan de verhuur op d.e clag van de

_13_
verschuldigd ziin'
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Geraert ziin begraven' te
ters Jezuieten' d.ie op il1;;Lrt;i
onderhouden.

?arijs 20 april 1900'
fn duplo en goed vertroulÍen opgeÍnaakt teopgenaakt,
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-te
De huidige ove"eenkonstJn,Ëátso"i""n
vÍord'en d'oor een
sener tijd en op verzoek vàn partiien vervaf,rgen
itt" i" áe goeaè en juiste fortnulering'
I
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