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Betreft: 		verzoek verlenging acceptatietermijn conversie-aanbod
Uw ref:		[INVULLEN E-NUMMER (REFERENTIENUMMER) GEMEENTE OP AANBIEDING]



Geachte heer, mevrouw,

Op [INVULLEN DATUM ONTANGST AANBIEDING] heb ik van de gemeente een aanbod ontvangen om mijn erfpachtrecht te converteren naar eeuwigdurende erfpacht. 

De gemeente heeft mij een termijn van drie maanden gegeven om het conversie-aanbod te accepteren. Indien ik de aanbieding niet voor [INVULLEN DATUM (drie maanden na ontvangst aanbieding)] accepteer, dan vervalt de aanbieding. Als ik daarna nog wil overstappen, dan zal ik een nieuwe aanvraag moeten indienen. De voorwaarden die dan zullen gelden zullen anders zijn. 

Door een acceptatietermijn van drie maanden te hanteren handelt te de gemeente in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de redelijkheid en billijkheid.  Op 27 februari is de gemeente in kort geding gedagvaard. In deze kort geding procedure is de acceptatietermijn van drie maanden ter discussie is gesteld. In verband met het COVID-19 virus en de sluiting van de rechtbanken is deze kort geding procedure uitgesteld. De voorzieningenrechter zal aldus nog uitspraak moeten doen of de acceptatietermijn van drie maanden redelijk is. Aangezien ik op [INVULLEN DATUM ONTANGST AANBIEDING] een conversie-aanbod van de gemeente heb ontvangen, heb ik evenzeer belang bij de uitkomst van deze kort geding procedure. 

Bovendien kan onder de huidige omstandigheden door de COVID-19 crisis niet van mij worden verwacht dat ik binnen deze korte termijn het conversie-aanbod moet aanvaarden. Door de overheidsmaatregelen als gevolg van de COVID-19 crisis ben ik niet in de gelegenheid om op deze korte termijn een keuze te maken om het conversie-aanbod wel/niet te accepteren. Van de gemeente mag onder de huidige crisis omstandigheden worden verlangd dat zij de acceptatietermijn van drie maanden verlengt met een redelijke periode. 

Ik verzoek u derhalve om het conversie-aanbod vooralsnog te verlengen met minimaal drie maanden en het conversie-aanbod op te schorten tot minimaal een maand nadat in de lopende kort geding procedure uitspraak is gedaan. 

In verband met de spoedeisendheid verneem ik graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op [INVULLEN DATUM] uw reactie. 

Ik behoud mij uitdrukkelijk al mijn rechten voor.

Met vriendelijke groet,


……………………….























