
.|a'J.| à'ov s G/z.zo
z'r A ; ., t! . cèfiol, e p,rqo4 ''zv.ofön
gcs,t bv'i ('s.z
qpîtèôvc, h. c fs|zls/evo
. = ï (. .j )
.1 '.i'. .:ï: F.l !.$ |) k . | 1 ''' k || ||||| |||.||. p
..7.: . . r..t ;$ I ztk| v.x ë|y '
j.........u..................â... .....| -.| . z|jjgwrnr j::l 2. .. 1
. . .. .. . . ||''. ...,. ,.., - ... .
( 'ï $
! . . 8 )
|* ||' .'. . :' ë' ! |* :'' . . . . .' ! . t' ' ' |' |||||' .....' ' . ' ||''.' i |i;' |,. |l'l'.. |.|||*. 1* |'*,. ||''.' (ç|||' ||''...|| ||' |.
j é ;
h' |;.. s|;'.!ë t.: |.. 1 |, ) )f ,.....|. ï ; |||||(, j
.. ---..- - ----u ze u j
|oplo Fzarj:
(/2) vopgens afspraak
:1) Met dank retour
Ter kennisname
Ter goeukeuring
C-) Met verzoek om terugzending
Ter ondeqekening
Met vriendelijke groet,
Namens Buro SRO



LANDGOED HET LANKHEET
Bijdrageovereenkomst in de ruimtelijke kwaliteit
landgoed Lankheet
Postbus 227
7480 -4f Haaksbet'gen
T. 0545-221270
F. 054.5-221861
Eelerwoude
r. 0547-2%515
F. 0547-263=7
De ondergetekenden:
De heer J. Gee|ink directeur van ïGeelink Haaksbergen'';
Eibergsestraat 1 99
7481 HJ Haaksbergen.
hierna te noemen: Geelink
De heer E. van de Kolk, rentmeester Iandgoed Lankheet B.V. ''
Postbus 53
7470 AB Goor.
hierna te noemen: Lankheet
Kèrp.pzà-dii dpgp-l|ploende overeenl
Firma GeeEink wenst een deel van de investering in ruimtelijke kwaliteit die noodzakelijk is voor
de uitbreiding van het bedrijf aan de Eibergsestraat 199, in te zetten ten behoeve van de
duurzame instandhouding van iandgoed Lankheet.
Lankheet verklaart genoemde bijdrage volpedig in te zetten voor het verbeteren van de
ruimteljke kwaliteit op het Iandgoed Lankheet door het duurzaam in stand houden en beheren
van het Iandgoed', onder andere het Waterpark, de Buurserpot de Botterbeek met diverse
kuns|erken etc. .
De firma Geelink draagt gedurende een periode van vijf jaar (2017 Vm 2021 ) aan Lankheet een
bijdrage ad Q5 500.= (zegge vij|onderd euro) per jaar bij aan genoemde instandhouding van het
Iandgoed.
De totale bijdrage in de ruimteljke kwaliteit bedraagt f. 2.500,=.
Deze bijdrage dient bij vooruitbetaling voldaan te worden vçàçbç of op 1 apr|l van ieder jaar en voor
het eerst op 1 april 2017 op rekenjng nummer NL ABNA 053.57.83.689 tn .v. Iandgoed Lankheet
BV onder vermelding van jaartal en bijdrage ruimteljke kwaliteit.
/J .- .|7 - zoq (y
Aldus overeengekomen te Haaksbergen op . . . . . . , . . . . . . . . .
Datum: g' .J .- ér co z.' vf
02 .
Datum:
J. Geelink
Firma Geelink
. , ,7 ,
E. van de Kolk
Landgoed Lankheet B.V.
Lankheet b.r., ABN/AMRO 53.27.83.689
Insch|pummerK.v.K. Ensehede o6ooçtzô6ç


