Pachtovereenkomst
digitaal indienen
U kunt uw pachtovereenkomst in het vervolg ook digitaal
indienen. De goedkeuring ontvangt u dan ook digitaal.
Het gaat om contracten voor geliberaliseerde pacht voor zes
jaar of korter.

De voordelen
• Als u uw pachtcontract digitaal indient, kan de afhandeling
sneller gebeuren. U krijgt binnen zes weken een beslissing.
• Door controles in het invulprogramma is de kans op fouten
minimaal.
• U kunt eenmaal ingediende algemene voorwaarden of bepalingen hergebruiken bij een volgend contract.
• U kunt het ingediende pachtcontract en de beslissing opvragen in Mijn dossier op mijn.rvo.nl.

Zo dient u uw pachtcontract digitaal in
1. Ga naar mijn.rvo.nl en log in. Kies voor de pagina Pachten en
verpachten (deze pagina vindt u onder andere via het
Onderwerp Grond). Rechts op de pagina vindt u de toegang
tot het formulier.
2. U heeft het digitale formulier geopend. Uw eigen gegevens
verschijnen op het scherm. Klik op ‘Volgende’ en vul hier de
gegevens van de betrokken partijen in.
3. Voeg daarna de gegevens van de percelen, de totale pachtprijs of de pachtprijs per hectare per jaar toe. Het systeem
rekent vervolgens de pachtprijs per hectare of de totale
pachtprijs voor u uit.

4. Voeg algemene of bijzondere bepalingen aan het contract toe
als u dit wilt. U kunt uw eigen algemene voorwaarden of
bepalingen uploaden. Bijzondere bepalingen kunt u zelf
intypen.
5. Controleer de samenvatting van uw gegevens en onderteken
het formulier digitaal. Als u daarna op ‘Volgende’ klikt, wordt
de overeenkomst digitaal klaargezet voor de andere
partij(en).
6. Vervolgens kan de andere partij inloggen op mijn.rvo.nl, het
digitale formulier openen en de overeenkomst controleren
en digitaal ondertekenen.
7. Als de laatste partij de overeenkomst digitaal heeft ondertekend, heeft de grondkamer de overeenkomst ontvangen en
wordt deze in behandeling genomen.
8. Alle partijen worden via e-mail op de hoogte gehouden van
de voortgang van de overeenkomst. De goedkeuring wordt
geplaatst in Mijn dossier op mijn.rvo.nl.

Meer informatie
Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch
contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal tarief).

