
GR 26.06.2017 
 
VERHUUROVEREENKOMST VISRECHT RECREATIECENTRUM "DE MOSTEN" 
 
Tussen  
 
De Stad Hoogstraten, hier  vertegenwoordigd door: 
a)Mevrouw Rombouts Tinne, burgemeester , en mevrouw Verschueren Joke, 
secretaris, hierna verder en steeds genoemd “ het stadsbestuur”, 
 
en 
 
De hengelsportvereniging Altijd Beet - De Mark vzw,  hier vertegenwoordigd 
door:  
De heer  Stan van Gestel, voorzitter en mevrouw Joyce Hinneman, secretaris 
 
hierna verder en steeds genoemd “ Hengelsportvereniging Altijd Beet – De Mark vzw”, 
 
 is overeengekomen wat volgt : 
 
Art. 1. - Het stadsbestuur van Hoogstraten verhuurt het visrecht op de wedstrijdvijver 
en de paaivijver van het recreatiecentrum De Mosten aan Hengelsportvereniging Altijd 
Beet - De Mark vzw, met uitzondering van de zwemvijver en de grote vijver , mits 
volgende voorwaarden. 
 
Art. 2. - Vissen op de wedstrijdvijver en de paaivijver is enkel toegelaten aan de 
houders van een vergunning, afgeleverd door Altijd Beet. Elke inwoner van 
Hoogstraten kan zich dergelijke vergunning aanschaffen.  
Vissen op de grote vijver is enkel toegelaten aan inwoners van Hoogstraten die 
houder zijn van een vergunning op naam afgeleverd door het stadsbestuur. Het 
stadsbestuur kan het recht geven aan Altijd Beet om op vooraf bepaalde  data met 
hun leden een clubactiviteit te organiseren op de grote vijver.  
 
Art. 3. - Het stadsbestuur kan naar believen water uit de grote visvijver oppompen 
naar de naastgelegen zwemvijver en terug en staat zonodig in voor de behandeling 
van het water met de aangepaste producten om de vereiste zwemwaterkwaliteit te 
handhaven. Deze mogen in geen geval het visbestand schaden. Het stadsbestuur zal 
in de grote vijver enkel producten gebruiken die de waterkwaliteit in stand houden 
zoals kalk, krijt en dergelijke. Het stadsbestuur zal aan de vergunninghouders van de 
grote vijver beperkende maatregelen opleggen voor het gebruik van aas en voer.   
 
Art. 4. - In de paai- en wedstrijdvijver is enkel andere recreatie mogelijk mits 
toestemming van Altijd Beet.  
 
Art. 5. - Altijd Beet is verplicht om de inkomsten uit verkoop van vergunningen aan te 
wenden voor investeringen in visuitzetting, aanplantingen, beheerswerken of 
activiteiten aan de wedstrijdvijver en de paaivijver 
 
Art. 6. - De wet op de riviervisserij is niet van toepassing en Altijd Beet kan het vissen 
in de wedstrijdvijver zelf reglementeren. De vergunninghouder is verplicht het door 
Altijd Beet opgemaakte reglement stipt na te leven. Een actueel reglement, alsook alle 
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belangrijke inlichtingen over verkoopadres en tarieven van vergunningen en de 
aankondiging van activiteiten wordt zichtbaar aangebracht aan het clublokaal ter 
plaatse. Dit reglement bevat minimaal de bepalingen uit de artikels 7 t/m 12 en mag 
niet in tegenspraak zijn met het door de gemeenteraad goedgekeurde algemeen 
reglement voor het recreatiecentrum De Mosten. Het reglement wordt daarom bij 
ingang van deze overeenkomst en nadien bij elke wijziging ter kennisgeving 
voorgelegd aan het schepencollege. 
 
Art. 7. - Vissers mogen op de noord-oostelijke, oostelijke, oost-zuidelijke van de grote 
visvijver  een oeverstrook gebruiken. Het is altijd verboden te vissen op het stuk van 
de noordelijke / westelijke oever van de grote vijver dat wordt aangeduid met borden 
"Verboden te vissen".  
 
Art. 8. - In het kader van activiteiten kunnen bepaalde oeverzones van de grote vijver 
voorbehouden of afgesloten worden. Er kunnen ook permanent voorbehouden 
plaatsen zijn voor minder-valide vissers in het bezit van een invalidenkaart van 
minstens 60 %. Voor het overige zijn er geen voorbehouden visplaatsen. De eerst 
aanwezige mag een visplaats bezetten. 
 
Art. 9. - Vissers mogen elkaar en andere recreanten niet hinderen. Vissen en/of 
voederen vanuit een telegeleide boot is toegestaan. Vissen en/of voederen vanuit een 
rubber- of roei- of motorboot is niet toegelaten.  
 
Art. 10. -  Het is ten strengste verboden op de grote visvijver: 
- de oevers of het water te bevuilen 
- na het vissen voederresten in het water te werpen of op de oevers  achter te laten 
- wijzigingen aan te brengen aan het niveau of de beplantingen van de oevers 
- zich verder dan tot kniehoogte in het water te begeven 
- vaste constructies of dergelijke aan te brengen 
- een andere toegang voor het vissen te gebruiken dan langs de verplichte wegen  
- met een voertuig de aangeduide grenzen van de parking te overschrijden 
- vis uit te zetten, hoe klein ook de hoeveelheid, zonder toelating van het stadsbestuur  
 
Art. 11. - Iedere visser is verplicht een geldige vergunning op naam en identiteitskaart 
bij zich te hebben en deze te allen tijden te kunnen tonen aan het stadsbestuur, de 
politie en  het toezichthoudend personeel. 
 
Art. 12. - Het stadsbestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, 
diefstallen of schade aan visuitrusting. 
 
Art. 13. - Deze overeenkomst is geldig voor een termijn ingaande vanaf 01.07.2018 
tot 01/07/2038 
De jaarlijks aan het stadsbestuur te betalen huurprijs bedraagt 1 EUR.  Indien 
verhuurder of huurder de overeenkomst niet opzegt bij aangetekend schrijven, één 
jaar voor het verstrijken van deze termijn, wordt de huurtermijn telkens stilzwijgend 
vernieuwd voor drie jaar. 
 
Art. 14. - Deze overeenkomst wordt opgemaakt in viervoud.  
 
 
 



   3,- 

 

Opgemaakt te Hoogstraten, in zoveel exemplaren als de Wet vereist, waarvan iedere  
Partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen. 
 
Hoogstraten, 26 juni 2017  
 
Voor het stadsbestuur Hoogstraten: 
 
 
 
 
 
 
_______________________________                    __________________________ 
J. VERSCHUEREN                          T. ROMBOUTS  
 
 
 
Voor de hengelsportvereniging Altijd Beet – De Mark vzw: 
 
 
 
 
 
_______________________________                    __________________________ 
S. VAN GESTEL                         J. HINNEMAN 
 
 
 


