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GENERAL NOTICE.

No. 45

ALGEMENE KENN15GEVING.

No. 32 van 1920.
Hiermede wordt ter algemene informatie bekendgemaakt. dat Zijn Eksellentie · de Goeverneur-generaal in Rade van de Unie van Zuid
Afrika goedgevonden heeit:
Om overeenkomstig artikel 46 van de Kroongrond Nederzettingswet van 1912, en de Nederzettingswet Wijzigingswet van 1917, zoals met
wijzigingen toegepast op het P r otektoraat volgens de Landnederzettings Proklamatie, van 1920,
de navolgende regulasies uit te vaardigen, ingaande vanaf 19de Augustus, 1920.
G. R. · HUGHES,
Windhiuk. 6th Sieptemher, 1 920.
Windhuk,
Sekretaris voor Landen.
Thie expression ' ''Act'' .a ppeadng in thes;e re~uilaH0ns
6ste September, 1920.
No. 32 of 1920.

It is h!Clreby n:oijfjed for g~eral :~nformatii!Jn that
ljis ExdCll~.icy. the Gov,ernor-Oen,eral-in-Co!Ulncil of thle
Union of South Afr~ca has bieen, 'pletas,ect uo approve of
the promulgation, in terms of section forty- s ix of
thle Land Settlement j\.dt 1912 as amend;ed by 'the Land
S1ettlement Act Amendment 'Act 1917 as applied with
with modifications to the Protectorate by the Land
Sl~ttliement Pnod1amati.on, 1920, o f the f!Olliowing 'ReguJations, with effect from the 19th August, 1920.
9. R. HUQ HES
S1eicretary fior Lands.

shall mean the Land S.ettlemellit Act, )912, as amended
b1 th1e Land Settlement Act Amendment Act, 1917 and
appliied wHh modifications to the P r.otecrorate of So uth
WieSt Africa by Pnoclamatiion No. 14 !of 1920.
Rieig ula tion s.
POWERS, DUTIES, FUNCTIONS, ANO
PROCEDURE OF LAND BOARD.
1. The Board app~in ted ~n telrms of sectiion th r e ·e
of the Land Settlement Act, 1912, as modified bv Proclamat~on No. 14 1of 1920, sihall .!11 eet f1or the dispatch
of biusm~s at such! time or 'times and at su ch! place lor
plaoes as the Mi~ister shall from time to tim e appo int,
.
2: Each meeting of thei Board .~except an adj001rned
m1eetin~) ~hall be donv,em:a d by th!e Minister by' posting
or dehverillng t o each member of 'th;e Board ,at his µisual
addness a notice in writ~ng spe!dfying the date and
plaoe of meeting. A reasonabre time shall 'be allowed
to 1~lap,se between the dat,e ,of JJ1osting or d;e!ivering th·e
rnotwe and the ldate ,of meie1ing, 1~10 ·as to enable th•
member to w_hom the notic:e js ,_a ddressed 1:o be present
at such meet1ng, dud regard being had to th,e distance
to b~ travelled by him. A copy of the agenda to be
cx>ns1d~re~ at s.iuch m~~ng, tog~th:er with a i,_copy of
th-el mmmes of thei previous' meeting .shall accompany
1

De uitdrukking " Wet" in deze regulaties
voorkomende betekent de Kroongrond Nederzettingswet, 1912, als gewijzigd door de Nederzettingswet Wijzigingswet, 1917, en met Wijzigingswet toegepast op het Protektoraat van Zuid
West Afrika by Proklamasie No. 14 van 1920.
REGULATIES.
MA0HTEN, PLI0HTEN, FUNKTIES EN
PROCEDURE VAN LANDRAAD.
1. De Raad aangesteld in termen van artikel
drie van de Kroongrond N ederzettingswet, 1912
zoals gewijzigd door Proklamasie No. 14 van
1920, zal voor het afdoen van zaken op zodanige
tijd of tijden en op zodanige plaats of plaatsen
bijeenkomen, als de Minister van tijd tot tijd zal
bepalen.
2. Iedere vergadering van de Raad (behalve
een verdaagde vergadering) zal door de Minister
bijeen worden geroepen, door aan ieder lid van
de Raad aan zijn gewoon adres een schriftelike
kennisgeving per post te zenden of af te leveren,
de datum en plaats van bijeenkomst vermeldende.
Tussen de datum van het posten of afleveren
van de kennisgeving en · de datum van de ver-
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thle said notice, ·bltut H shalf. ·, be fomp1eitent for th-e
Minister tJo Sllllbmit {o the Board ~or ronsideration. at
any m,eietin,g matt-eirs of !Ulrg,emcy which may have arisen
between the date of P,lieparation of the agic:inda and the
date of meeting. The non-receipt by any member of the
notide -oonvien:ing a meeting, or ,of the •agenda or of t'lte
".lopy 10f prielV'hOIUlS min'utes, shall niot invalidate s uch

gadering zal een redelike tussenruimte warden
gelaten om he~ lid, aan wie ..de kennisgeving is
geadresseerd, m staat te stel,!en op zodanige vergadering tegenwoordig te iijn, en zal behoorlik
rekeniag worden gehouden >'het de afstand door
h~Ill te worden afgelegd. [l.e gezegde .kennisgevmg moet vergezeld gaan v:a.n een kopie van de
meeting.
agenda op zodanige vergadering te worden be3. Thie Mintster shalt appoint one _membeir of t11-e handeld, alsook van een kb pie yan de notulen
Soard oo bie its chairman. S!wch memb eJr s..1-iall hiold van de vorige vergadering, maar de Minister zal
offide 1iin that cap:acity for t1ie(period for wllkh he holds · de macht hebben op enige \'ergadering- yoor de
offidE5 1a.s a memheir of the ~Bloard, and be removabl:e Raad kwesties te leggen '\:an driogende aard,
therefrom 1o r ~acate ,his loffiae in the circumstan,c.1es in welke, tussen de datum yali het optrekken van
whidh h:~s r1elmoval ,or his vacat~o,11 ,p,I office wo1U!ld be de agenda en de datum -,·an de yergadering.
mochten zijn opgekornen. Dt nietontyangst door
op1erati:ve fas a meim·b!er of the Board.
enig lid van de kennisgevio4· waarbij de verga4. Thie Mini'Ster may appoint to thief i<>Hice iof chairdering wordt belegd, of ,·a11 de agenda of van
man of the Board any ,new JJ1elmber ._a ppointed to the de kopie yan de vorige n (,tulen, zal zodanige
Board after the r-emoval from ior ya~tion of office ot vergaderlng niet ongeldig n1 i.l.ken.
a _chainnan, ,or :h1e may appoint ~my remainiing meimber
3. De Minister .zal een }l.d yan de Raad tot
of th1e1 Boa.rd to ;be thie 'dhairman. Any such n~w member
of the Board. who is appointed hy the Oovernor-General- zijn voorzitter benoemen. t:odanig lid zal in diEin-Golumcil in thiei ip.face of a "member whio ,was ct1airman hoedanigheid optreden zolarlt;· bij in dienst is als
at the time :h1e vaca1ed 10,fiic:e shal.1 not ipso facto become: lid yan de Raad en zal kur111en warden afgezet
chairman, J:ilult .'fh1e Mi'njster shall aga~n· ;:i.ppo.int a chair- of zijn ar.nbt neerleggen o!i.der de omstandigh·
eden, welke zijn afzetting of het neerleg·gen var:
m·a.n in acoordanctt'l ·\Vii.th i1he;;·e reg1wlations. .
zijn betrekking als een lid van de Raad nood5. In thie ,absenoe io.f a chaimt.a n, and failing the zakelik mochten maken.
appointment by the Minister of an acting chairman, th e
4. De Minister kan tot yK!-brzitter· van de Raac
members 1of the Bo.a.rd shall! appioint ione ~f th.eir numb-er
enignieuwaarrgesteld lid van de Raad benoemen.
to ;ac't as chairman, and 'hle shali, while so adi.n g, exe.rna
b.et
afzetten of het opeu''allen yan het amb;
c'isie and pertlonn all' the JiuinctiionS' pf the said chairman.
van voorzitter, of hij kan euig lid van de Raad.
6. All m1at~ers -donsidered at any mee<ing of the dat aangebleven is , tot Yiiorzitte?· benoemec.
Board shall ibie de-t•elrminied by a Jtlajodty .•of votes of Ieder nieuw lid van de Rac:l f:!. die door de Goe·
the meirribe!rs ,pN$!eni:. Each' membe·r shall' have on e vote, verneur-generaal-in-Rade _iS. , aangesteld in de
and in thie: case lof an ;eiq!ulality ,oh!Oties being recorded thle plaats van een lid, die yoof~itter was, toen dAZf
chairman s'h1alr haV!e' ,a ·casting vtoie in addi.tion to his zijn post neerlegde, zal nie~ ips o facto yoorzitte:
ordinary votla
worden, maar de Minister 1<1.l opnieuw in overeenstemmiog m et deze reg/l!aties een voorzitte:
7. Thle 1ne.m•bers of:thie Board 'p,res!ent .at any mooting,
m:ay, .adj!oµrn sudr mieeiting- t.o siudhi ioth-ar day an.ct place benoemen.
5. W anneer er geen Yoorzitter is en d~
a:s a :majority.'prlei3ell't at s1u1dh 'meei'.tng s hall' determine by
V10tes. Provided tha:t any $IU1dh mee!'.:ing ,shall .not be Minister geen waarnemendr . voorzitter benoemc
.adj01Urn1eid. tior any ,g11eatelr peir~o d than. sev:en days, and heeft, zullen de leden van 11e Raad iemand ui:
·thle •pfa:de at ,w!hich the adjdumed _m-eefrng shal1 be hun midden benoemen on\ als voorzitter t,;
hleld shall be within 'the ar.,e,a for which. the Board was ageren en deze zal, zolau.g hij als zodanig
appointed. Provided fiurthier -that no business ~hall be ageert, alle funkties van ,:lo gezegde voorzitte:
tr.ansacl!e';:l at ian aidjo!u1rned moeieling except ~uch as was uitoefenen en uitvoeren.
s.ubmitued iior ·dons:iide.r.ation at thl:1 meeiiilng of wh.ich· it
6. Over alle zaken, op e§n of andere yerga
fa an adj0i'Wrntnielnt.
dering van de Raad behand t:!ld, zal bij meerder
8. Thie Board may appoJnt any 9~ ,or mor,e of i·ts heid van stemmen van de 8;anwezige Jeden warmembers as a s!uib-dommiti•eei for th~ purpos-e 10,f more den beslist. Ieder lid zal 8 en stem hebben e:
f1Ullly in\l!elSt:ilg,cliting ,or 11eporl,tng ,on ·any matter 11eferred bij staking van stemmen ~0.l de yoorzitter ee:
to it by ti¢ Ministier ,or ;donn,ectt;!d w~th th.ei biUJSiness O•f beslissende stem hebben bO\·en en behalye zij:.
th1e Board, .and the Pelport !of ·sll.llch ·s:ub-ctommittee. shalt be gewone stem.
madle to .the Board.
·
·
7. De leden van de Ra2-cl , die op een yergadering
tegenwoordig zijn, . Jr~inuen zodanige yer9. The Min'ESber m'ay :appoint for thiei Board an- oili,cer
gadering
yerdagen tot een •indere dag en plaat~
to .act as derk thereto. ,S/iu:h roffi~r shall be r.:esponsib'.e
2
for .all thle books, radOrds, papeirS, _and ·dorumeints r-e- als een meerderheid. op $danige yergaderinf
aanwezig,
bij
stemming
mcC-ht
bepalen, met diet
fierred to the Board and hie:ld 'l:>y ·it, and he shall tenter
yerstande,
dat
zodanige
fE!t.·gadering
niet yoo:
alt thie :p,rodeeldings ,of thie Boaid .at 1each meeting in a
!anger tijd dan zeven dag~u zal warden verminute · hoolc ib be keJp:t fior t'ltat purpos,e
d.aagd en de plaats waar Cle yerdaagde yerga10. The Board shall at each meeting confirm, after dering zal worden gehorn:l8n gelegen zal zijL
amendment if n:ei~;-sary, ·the minilllhes of !he previous binnen de streek waaryoor de Raad was aan·
mleteting, whiidh shall' ·t hel'El3fter be sigll'ed :b y .the chair- gesteld; met dien verstancle yoorts, dat op eer.
man and shal11 d0$titlUl~e! the o ff.id.al !'e!Cord iOf the de- verdaagde yergadering geen andere zaken zuJler
cisions of such previous meeting. Any report or re- worden verricht dan die, ,VEJJke ter bebandelin&
•commendation made to the Minister bv the B:)ard shall werden voorgelegd. op d~ yergadering, welk;
form appendices to the minutes and be referred to
verdaagd is.
thienein. A dopy of t he •donfirmed J11in1111tes ,and rep10,rts
8. De Raad kan een of. rneer van zijn leder.
shall b1e f1orthwi:th sent fo foe Minister.
benoemen als een subkorr:.Uti>e, ten einde volle11. Any member ,o,f the \Board .s hall, in. tile circiU!m- diger onderzoek in te stell?q_naar, of te rapporstanC!Cls described jn s,e:cti,0111 s ~ x \Of jhe Act, aC'quaint th!e teren over enige zaak doot 1fo Minister daarheer.
.Jiairm'an. lof thle fact that he is int-erested in the matter verwezen. of in verband }n§t de zaken van d~
<1c1idler disdusslibn, ,aJttd shaU retire from th'e meet~ng Raad. Het rapport van zodclnig subkomitee moe:
ootil sudt m:at~r "1as been oecided
aan de Raad warden g_e daai:L
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12. Th!e B oard o r any m~inher pf ithiei B~ard depllllted
j y it may Jior thie p/Uirposes if:1f adv'i,sing, .reporting, oon;idiering, !Or recommending ~•ii any matter referred to it
ma:kle s!lllch inspections 'Of ·h(Hdtngs, pre!.m.is~, _and live
;tock or progeny thereof as ,r,ay be necessary; and shall
:1ave the same right at aii reasonable times to enter
upon and inspect any holding or premises or any buildings, boreholes, windmills, or works of any kind thereon that the Minister has unP.er the Act.

13. The Minister may r~quire any applicant for a
holding or any lessee to app~ar before him or the Land
Board, or any member thel'\:'.Jf or any magistrate, inspector of lands, or other aufhorized official for the purpose of investigating any friatter in connection with
ariy holding or any applicati(i!t for an advance, and the
applicant or the lessee, as !_he case may be, may be
required to make a declara t!un as to the accuracy of
his statements.
REMUNERATION PAYA~'H... E TO MEMBERS OF
THE LANO BOARD.
14. Permanent members of the Board whose full
time shall be at the dispos.a! of Government may be
paid a salary of £ 600 per annum. Temporary members of the Board who ma_y from time to time be appointed for periods not excel'!Uing one year may be paid
for any period during which they ·are engaged upon or
are travelling in connection ~,vith the business of the
Board (including journeys G~- rail to and from their
usual place of residence), a r'=muneration at the rate of
£ 3.3.0 per day or any part fliereof.
A day shall be a pe,ritid of twenty-four hours
reckoned from the time tPg member commences his
journey; provided that whil!l~ a member travels to and
from meetings of the Boafd. no remuneration or subsistence allo\.vance will be fiaid for the period occupied in travelling from his place of residence to the
nearest railway station, or >'lee versa, if such distance
is less than five miles.
There shall also be e4id to full time members
when absent from WindhUit in· connection with the
business of the Board anP to other members of the
Board, ~hen the business 0f the Board necessitates
their abs.e nce from their µ~ual place of residence, a
subsistence allowance at thE; following rates:
Subsistence (1) For each completed d~y of twenty-four hours
£ 1.0.0.

(2) For each completed hPtir of absence in excess of
twenty-four hours; . one twenty-fourth of a day's
allowance.
(3) For absence of less than. twenty-four hours, but
not less than twelve hOl,!rs, provided the member
is required to hire s1et1P1hg accommodation, a lull
day's allowance; if the ~ember is not required to
hire such accoommodati::m, one half of a day's
allowance.
( 4) For absence of less th~il twelve hours, but not
less than six hours; or.1e-half of a day's allowance_
(5) For absence of less · fhai! six hours: Reasonable
out-of-pocket expenses Ohiy.
A member travelling by ra_j1 shall at all times before
commencing his journey pn)V\Ue himself with a Oovern~ent warrant, which will en~b!e him to secure a railway
hcket at Governmen! rates,. aqd free of charge to himself. Transport required by the Board o r any member
thereof for any purpose cc>D 11 ected with or incidental
to the performance of the work of the Board shall be
provided by and at the expf DS~ of the Government but
members may be required t (j travel by post-ca;t or
other public vehicle, in whic~h event the fares paid shall
be refunded to them. If, in the_: absence of Government
transpo rt or of post-cart or otrier public vehicle private
transport be engaged, th~ reasonable cost 'thereof

'

9. De Minister kan voor de Raad een beamb:e
aanstellen om als klerk daarvan te ageren. Z(,danige beambte zal aansprakelik zijn voor all1::
boekeu, registers, papieren en dokumenten, naar
de Raad verwezen ea in bezit van de Raad. en
hij zal alle verrichtingen van de Raad op ieclere
vergadering in een notuleboek aantekenen, voor
dat doel te worden gehouden.
10. Op icdere verga9-ering zal de Raad de
.notulen van de vorige verg;idoring, zo nodig na
wijziging, bekrachtigen, welke daarna door de
voorzitt.er zullen worden getekend en de of:ficiele
notulen zullen vormen van de beslissingen van
die vorige. vergadering. Rapporten of aanbeyelingen van de Raad aan df'e Minister zullen aan
de notulen worden gehecbt, en moeten daarin
worden vermeld. Een kopie van de goedgekeurde notulen en rapporten zaJ dadelik de
Minister worden toegezonden.
11. Een lid van de Raad moet, onder de omstandigbeden, bedoeld in artikel zes van de wet,
de voorzitter in kennis stellen van het feit; dat
hij belang heeft- bij de zaak onder behandeling,
en moet de yergadering verlaten totdat zodanige
zaak is beslist.
12. De Raad, of ieder door de Raad daartoe
gemacbtigd lid, kan, ten einde ten aanzien van
de Ra.a d voorgelegde zaken advies uit te brengen of te rapporteren, ze te overwegen, of daaromtrent een · aanbeveling · te doen, de vereiste
-inspektie::; van hoven, percelen en levende have
of aanteelt daarvan houden, en zal hetzelfde
re-cbt hebben, als de Minister onder de wet heeft,
om op alle redeli.ke tijden zich op enige hoeve
of perceel te begeve.n of gebouwen, boorgaten,
windmolens of werken daarop van welke aard
ook te inspekteren.
·
13, De Minister kan van iedere applikaot voor ·
een hoeve of iedere buurder verlangen, dat hij
voor hem of de Landraad, of een lid daarvan, of
een magistraat, inspekteur van gronden of ander
bevoegde ambtenaar zal verschijnen, ten einde
een onderzoek in te stellen naar een. of andere
zaak in verband met enige hoeve of enige applikatie · voor een yoorschot, en de applikant of
de huurder, respektievelik, moet de juistheid van
zijn opgaven desverlangd door een yerklaring
beyest~gen.
TARIEF VAN VERGOEDING AAN LEDEN
VAN DE LANDRAAD BETAALBAAR.
14. Permanente leden van de Raad wier gehele tijd beschikbaar zal zijn ten dienste van bet
Goevernement mogen een salaris van £600 per
jaar betaald warden. Tijdelike leden van de
Raad die van tijd tot tijd aangesteld mogen
warden voor een tijdperk een jaar niet te bovengaande mogen yoor elk tijdpe1k dat zij bezig
zijn met, of reizen in verband met de zaken van
de Raad (met inbegrip van reizen per trein naar
en van hun gewone woonplaats) een vergoeding
worden betaald berekend tegen $3 3s. Od. per
dag of enig gedeelte van de dag.
Onder "dag " wordt · verstaan een tijdperk
va:0. vier en twintig uren gerekend van bet ogenblik <lat het lid zijn reis aanvangt, met dien
verstande dat wanneer een lid reist naar en van
een vergadering van de Raad, geen vergocding
of toelage voor reis en verblijfkosten zal worden
betaald voor de tijcl. doorgebracht op reis van
zijn woonplaats naar bet naaste spoorwegstation
of omgekeerd indien de afstand minder is dan
vijf mijlen.
Aan gesalarieerde leden wanneer zij van
Windhuk afwezig zijn in verband met het werk
van de Raad en aan andere leden van de Raad,
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based on ruling local rates, shall be paid by Govern- -wanneer het werk van d~, Raad hun afwezigheid
ment. A member travelling on the business of the van hun gewone woonpla_
a ts noodzakelik maakt,
Board shall, whenever practicable, perform his journey zal ook een toelage voor verblijf kosten worder
. by rail or by post o r pass enger cart, or by any other uitgekeerd tegen het navdgend tarief :~
public vehicle, and he shall be reimbursed the cost
Verblij fkosten·of conveying himself and a moderate amount of lug(l) Voor iedere voll1~ dag van 24 uren,
gage, including all r easonable expenditure incurred in
£1 Os. Od.
connection with charges, such as cab hire, porterage
(2) Voor ieder vol mfr van afwezigheid bo•
(railway porters excepted), and other petty expenses.
ven 24 uur : een ·v ier en twintigste van
15. The remuneration provided by Regulation No.
een
dag-toelage.
14 shall not apply to any member of the Land Board
(3)
Voor
afwezigheid van minder dan vier
who may be an officer in the Public Service.
en twintig uren, m_a ar niet minder dan 12
uren, mits het liJ. Yerplicht is slaapAPPLICATION FORM.
gelegenheid te buren, een toelage voor
(Section eighteen.)
een yolle dag ; intlien het lid niet zo16. Every application for a holding shall be made in
danige gelegenheid behoeft te huren, een
,t he form prescribed in Sch~dule A to these regulations.
toelage voor een 11alve dag.
(4)
Voor afwezigheid Van minder dan twaalf
REGULATlONS TO GOVERN GRANT OF
uren, maar niet ihinder dan zes uren ;
ADVANCES_
(Sec.tion forty-four of Act No. 12 of 1912, amended by
section twelve of the Land Settlement Act Amendment
Act, 1917.)
17. The Minister may, on the recommendation of
the Land Board, advance moneys for providing a
lessee with stock, implements, seeds, and o ther things
necessary to enable him to develop and work his holding beneficially, or may, in lieu of ari advance in money
and before or within twelve months after the allotment
oi-the holding, cause wo rk and labour calculated to 1mprove the holding to be effected thereon, and in that
event the cost of work and labour so effected shall be
deemed to be an advance to the lessee in terms· of
section for t y- fo u r of the Act
18. Every application for an advance shall be made
in the form set out in Schedule B to these regulatio ns.
19. Every application shall be referred by the Minister of Lands to the Land Board and the Board shall
be furnished with such reports relating to the applicant
or his holding as may have been obtained by the Minister from the magistrate, inspector of lands, or other
duly authorized official or person. The Board shall be
informed of the extent and nature o f previous a'dvances,
if any, made to the applicant.
20. The Minis te r or the Land Board may require
any applicant for an advance to appear personally before the Land Board or any member thereof, or any
magistrate, inspector of lands, or other authorized
official or person, and to give such further information
as may be required by the Minister or by the Board.
21. The Land Board to whom an application for an
advance has been referred shall advise the Minister
as to its disposal. If the Board ·recommends that the
application be approved, in whole or in part, it may
advise that approval be given subject to such special
conditions not inconsistent with the terms of the Act
or these regulations as may seem to it to be expedient
22. An advance shall be deemed to have been made
as from
(a) the date r,f payment, in the case of advances in
money; or
(b) as from the date of supply, in case of work and
labour effected o n the holding, ~nd the terms
of these regulations and of any special conditions
imposed by the Minister shall thereupon apply.
23. The amount of any advance made s hall with
interest thereon be repayable to the Secretary for
Lands, at Windhuk, o r his representative acting on behalf of the Secretary fo r th e Protectorate, Windhuk, or
to such other person a_ppointed by the Gove rnment.
(a) Interest will be payable at the rate of 4¼ per
cent, per annum as from the date of the advance,
the first pay ment of interest becoming due on the
1st day of January or 1st day of July, whichever of

een toelage voor E:en h alve dag.
(5) Voor afwezigheid van minder dan zes
uren : slechts re,:!elike persoonlike uitgaven.
Een lid, die met de trein reist, moet zich
tE\lkens, alvorens zijn rehl aan te vangen, voorzie11 van een Goevernem§nts Order, waarmede
hij een spoorwegkaartje _t.egen Goeveroements
Tarief en vrij van kosten kan verkrijgen. Transport, door de Raad of en:,g lid daaryan, benodigd
voor een of ander doel ii~ verband staande met
of voortvloeiende uit de 111tvoering y~n het werk
van de Raad, zal door ~b op kosten van _ het
Goevernement worden -yefstrekt. Leden kunnen
echter worden verplicht C'-fn per postkar of ander
publiek. vervoermiddel te reizen, in welk geval
_de vracbtprijs hun worct terugbetaald. Indien
bjj gebreke van Goevermi!Pents transport of van
een postkar of antler pul:llek vervoermiddel van
een priyaat transportmiclflel gebruik wordt gemaakt zal daarvoor de r edelike prijs, gebaseerd
op bet gewone lokale tar:i E>f, door bet Goevernement warden betaald. Et3n lid, die voor zaken
van de Raad reist, zal s teeds, wanneer zulk$
nodig is, per spoor of n1et de po-,tkar of passaginswagen of met een 4nder publiek vervoermiddel moeten reizen. oe. kosten van zijn eigen
vervoer en van een m atiiH:~ hoeveelheid bagage.
met inbegrip van alle r~delike uitgaven, zoals
voor cabhuur, kruiersloorl (kruiers in dienst van
de spoor uitgesloten) en ahdere kleine uitgaven.
word en terugbetaald.
..
.
15. De vergoeding v i1~tgesteld b1J regulatie
No. 14 is niet van toepasSing op een lid van de
Landraad, die een ambttmaar in de Publieke
Dienst is.
APPLIKA1TEVORM.
. (Artikel ~-chttien.)
16. Applikaties voor M 11 hoeve moeten worden
gemaakt in de vorm vocrgeschreven bij Bijlage
"A" van deze regulat.ies.
REGULATIES VOOR I)tT VERLENEN VA~
VOORSCIIOTTEN.
(Artikel vier en veert:-~. van Wet No. 12 var:
1912, gewijzigd door artiJC~l twaalf van da Nederzettingswet Wijzigingswet, 1917.)
17. De Minister kan ,)~') aanbeveling van df
L andraad geld voorschiei6 _h om een huurder var:
vee, gereedschappen, za;lC:l en andere zaken tf
voor zien, die hij nodi g l:•eeft om zijn hoeve Of
voordelige wijze te ontw'kkelen en te bewerker.
of hij kan, in de plaats v,tJ1 een voorschot in gelc
en v66r of binnen twa2.lr maanden na de tofkenning van de hoeve, " 'fli•k en arbeid, bereken,::
om de hoeve te verbeterBft, daarop laten verricr.•
ten, en in dat geval zullfin de kosten van hE-"
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these dates may n ext su cceed the date on which
the advance was m ade .
(b) During the year next succ~edin~ the d ate on
\\ihich the first payment of mteres,t became due
in terms of the preceding sub-clause, inter est o n
the advance at the rate of 41/2 per cent s hall be
payable in half-yearly instalments in. arrear o n
the 1st day of J anuary and th e 1st day of July_

(c) The principal amount of the ad\'ance shall, together with in terest thereon compt.!.te d at the rate
of 41/! per cent, per annum, be rep9.vable in seven
half- vearlv insta lm ents, the first of \vhich shall be
due · and , payable at the expirati;in of eig hteen
mo nths from the date on which the firs t payment
of interest on the advance became due in terms of
s u b-clau se (a) of this clause; provii]ed that it shall
be optio nal for the lessee to pay 1t any time before the due date the-whole of th e advance o r any
part of s uch advance, not being less than £ 10 or
a multiple thereof; when a ny part "epayment of an
advance be made no r emissio n of i11terest shall be
g ranted in respect of the period b<':tween the date
of s uch part repayment and the date o n which
interes t on the advance next accrues du e.

(d) In the case of advances made f~r the purchase
of br eeding s tock the capital sum advanced shall
becom e due a~d paya ble at the date of expiry of
the period of five years from the qate upon which
the first payment of interest beca h1 e due in terms
of s u b-clause (a) .
24. (a) In the event of any mont,• advanced not
being spent by th e app lican t on o r f<:,r the purposes
for which it was advanced or in U,e event of the
applicant fai ling to comply with th e terms of these
regulations o r with any con ditio n itt1posed by the
Minister when making the advance, tl~e Minister may
declare the advance as well as any ad~·an ce previous iy
made to such applicant and interest thereon to be
forthwith due and repaya ble.
(b) In the event of the tenancy of a !essee under th e

Act being tel;{Ilinated o r cancelled for i:in y reason what-

of

ever, the amount of principal in respeq
aovances remaining unpaid at the date of s u·c h termination or cancellatio n shall with interest du e therec.n become forth w ith due and payable.
25. The tv\ inister may in his dh,Qrction w ithdraw
any authority given for the . issue o r •nay s uspend the
making of an advance in the eveni of ;, -.ioiatbn bv the
lessee of the conditio n s of his lease
•

26. T he lessee of a ho lding s hall, if r equir ed to do so
by the Minister, insu re fo r th e full vall!t:: against Joss by
fire in a n ins urance company approvelt by the Minister,
all o r an y of the buildings of a substantial nature upon
such ho ld ing, and h e shall cede the ro!icy or policies to
the ivlinister, and shall lo d ge same , as well as the
renewal receipts of such policy or holicies, with th e
Minister. The !essee shall keep such -~nsurance in force
as lo ng as ne may be required so to d,:J bv the Minister
and in case of default by th e lessee sc, to effect or keep
in force such in,;urancc, the 1Viinistcr ;,, 2 \' do so antl shall
be entitled to r ecover forthwith the cost of su ch insurance from the lessee.
'27. _Su, long _as an~· a?vance rt,,;ains unpaid the
lessee sl1al; care iOr maintain and ke"n in re:x tir to the
satisfaction of the Minis ter any imp '.-(ffeme~ts on the
holding.

ADDITION Of COST Of BORit·-' o ANO OTH ER
IMPROVEMENTS T O PURCHA:,E PRICE OF
HOLDINGS.
28._ In the ev~nt of th~ Minist•h causing boring
operatio ns to be eftected o r 1mprove;;··,en ts of a substan tial and permanent nature to be erer.:ted o r constructed

werk en de arbeid aldus verricht beschouwd
worden als een voorschot aan de huurder verstrekt
in termen van artikel vier en veertig van de Wet.
18. Alle applikaties voor e~n voorsch?t m_'?eten
worden gemaakt in de vorm mteengezet m B11lage
" B " van deze regulaties.
19. Elke applikatie zal door de Minister van
Landen worden verwezen naar de Landraad, en
aan de Raad zullen alle rapporten. aangaande
de applikant of zijn hoeve worden voorgelegd,
die de Minister mocht hebben ontvangen van de
mao-istraat inspekteur van landen, of andere bevoegde a~btenaar of p ersoon. Indien aan -~e
applikant te voren vc:orschott_en mochten ZIJil
verstrekt, zal de Raad m kenms worden gesteld
van het bedrag en de aard daarvan.
20. De Minister of de Landraad kan verlangen,
dat de applikant voor een voorschot persoonlik
voor de Landraad, of een lid daarvan, of enige
magistraat, inspekteur van landen, of .~nder e
gemachtigde ambtenaar of_pers_o on versch11ne, en
zodanige verdere informalie v erstrekke, als door
de Minister of de Raad mocht worden verlangd.
21. De Landraad, naar wie een applikatie voor
een voorschot is verwezen, zal de Minister adviseren hoc daarop b eschikt dient te . wor de~.
Indien de Raad mocht aanbevelen dat de appltkatie, geheel of gedeeltelik, kan worden toe~estaan. dan kan hij adviseren dat de toestemmmg
worde gegeven op zodanige speciale voorwaarden,
niet in strijd met de termen van de Wet of van
dezc r egulaties, als hij wenselik mocht ac~ten.
22. Een voorschot zal geacht worden te z1Jn verstr ekt met ingang van (a) de dat1;1m van betaling, in
het geval van voorschotten m_ gel? of (b) met
ingang van de datum van levermg, m het geyal
van werk en arbeid op de hoeve verricbt, en de
termen van deze reguiaties en alle speciale voorw aarden door de Minister opelegd zullen daarop
van toepassing zijn.
23. Het bedrag v an een voorschot, dat verstrekt is, zal met de rento daarop terugbetaalbaar
zijn aan de Sokretaris voor Landen, vVindbuk of
di ens vertegen woordiger handole~d namens de
Sekr etaris van het .Protoktoraat., ·wrndhuk, of aan
een andor door d e H.egering aangewezen persoon.
(a) Met ingang van de datum van het' voorschot zal rente· tegen 4½ percent per jaar bet~albaar zijn, zullende de eerste r ent_e verschuld1gd
zijn op de eorste dag van ,Tanuane of de eerste
dag van Julie, naar gelang welke van deze
datums hot eerst volgt op de datum, waarop h et
voorschot werd verstr ekt.
(b) Gedur encle het eerste jaar volgende op de
datum, \vaarop de eerste rente in termen van de
voorafgaancle subklansule verschuldigd was, zal
r ente op het voorschot moeten worden betaald,
tegen 4½ percent, in halfjaarlikse paaiementen
op de eerste dag van Januarie en de eerste dag
van Juli9.
·
(c) Do hoofdsom van hot voorschot zal te zamen
met de rente daarop, ber1\kend tegen 4½ percent
per jaar, terugbetaalbaar zijn in zeven halfja~rlikse
paaiementen , waarvan het eerste verschuld1gd en
betaalbaar zal zijn na verloop van achttien maandcn van af do datum, waarop de eerste rente op
het voorschot betaalbaar werd in termen van
subklausulc (a) van dezo klaus ule met dien verstande echter, dat de !m urder de keu ze zal he bben
om tc eniger tijd v66r de vervaldag het gehele
voorschot,... of ~·nig gedeelte van zodanig voorschot, niet minder zijnde clan '£10, of een veelvoud daarvan, a£ tt', betalen ; bij enige gedeeltelike terugbdaling van een voqrschot zal geen
rente. worden kwijtgeseholden over de termijn
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tussen datum van zodanige gedeeltelike terugbetaling en de datum waarop de rente op het
voorschot het eerst verschuldigd is.
(d) In het geval van voorschotten verstrekt
Every application for boring operations to be con- voor de aankoop van fokvee zal de voorge.schoten
ducted on a holding shall be made in the form set out hoofdsom vervallen en betaalbaar worden bij
afloop van de termijn van vijf jaren van af de
in Schedule C.
datum waarop de eerste rente in termen van
EXTENSION Of PERIOD FOR F ULFILLI NG
subklausule (a) betaalbaar werd.
CONDITIONS OF LEASE.
24. (a) Ingeval het voorge~choten geld door
de applikant niet wordt b~steed voor de doe(Section forty-one.)
leinden waarvoor bet voorgeschoten werd, of
29. The Minister may, if satisfied that a lessee has ingeval de appli~ant niet aan de voorschriften
been unable, from good reasons, to fulfil any condition
van deze regnlaties of .aan enige voorwaarde,
pf his lease, g rant a period, .not exceeding two years, for door de Minister bij het verstrek.ken van het voorschot

on a holding in terms of section s e v e n t e en of the
Land Settlement Act Amendment Act, 1917, the lessee
of such holding shall, on completion of the -work, sign
an agreement in the form set out in Schedule D.

the fulfilment of any such condition, or for the payment
of any moneys owing. In the event of a ·holding being
purchased in terms of s ection e I e v e n or section
twenty - s e v en of the Act, the Minister may, if satisfied as aforesaid, grant periods of extension from time
to time not exceeding two years at a time, for the fulfilment of any conditions or for the payment of any
moneys owing. The Minister may, in granting any such
extension of time, impose any condition that he may
_consider necessary or expedient.

opgc1t>gd, mocht voldoen, kan de Minister het voorschot,
wwel als enig voorschot, vroeger aan zodanig .' lpplikant verstrekt, en rente daarop, 'dadelik vervallen en
terugbetaafbaar verk!aren.
(o) Ingeval het huurkbntrakt van een lmurder, onder de Wet, om welke reden ook. mocht worden beeindigd of ingetrokken, zal de hoofci.s·om van voorscl1otten,
op de datum van zodanige beeindiging :of intrekking onbeta:\ld gebleven, met rente daarop Yerschuldig-:i, onm.iddel!ik vervallen en betaalbaar zijn.
MODE IN WHICH A LEASE MAY BE ASSIGNED
25. lngeval de huurder de voorwaarden van zijn huurOR CEDED.
kontrakt mocht 0\'ertreden, kan de Minister naar goeddunken enige machtiging, tot verstrekking van een rnor(Section thirty-five.)
schot, herroepen !Uf de verstrekking van een voorschot
30. Wheti a lessee desires to cede his interest in his opschorten.
holding or any portion thereof he shall apply to the
26. De huurder van een hoeve moet, indien zu Lks- door
Minister, and shall state
de Minister wordt verlangd, alle of enige gebouwen
(a) the name of the person to whom he proposes to op zodanige hioeve, van degetike aard, voor d e voile
cede; and
waarde tegen brandschade verzekeren .bij een door de
(b) the amount of consideration, if any, to b e paid in Minister goedgekeurde verzekcringsmaatschappij, en hij
moet de polis of polissen ·aan de Minister cedercn en dtrespect _of the cession.
ze, zowet als de vernieuwingskwitanties van zodanige
31. An application in the form prescribed by Regul- polis· of potisseen bij de Minister deponeren.. Zolang de
ation No. 16 shall be completed by the proposed ces- Minister zu}ks van hem mocht ver!angen moet de huursionary, and shall accompany the application to cede.
der zodani_g e verzekering in stand houdenJ en ingevat de
32. The Minister shall, as soon as possible after huurder in _gebreke mocht b'.ijveg ..zqdanige verzekering
receipt thereof, refer such application for the consider- te sluite.n qJ in stand te houden. dan ·kan de Minister
ation of the Land Board, and the _Board shall submit to zul'ks doen, en zal hij gerechigd .zij n dadelik de betaling
the Minister a recommendation in regard to the dis- van de kosten van zodanige verzekering van de llUurder
te vorderen.
posal of the said application.
27. Zolang enig voorschot niet mocht zljn opbetaald,
33. All applications shall be determined by the
Minister, who may at his discretion accept or reject in moet de huurder, ten genoegen van de Minister, alfe verwhole or in part the recommendations of the Board, betuingen op de hoeve verzorgen, onderhouden en in
or may modify, alter, or add to any special conditions stand houden.
recommended by 'the Board: Provided that no such TOEV0EGJNG VAN DE KOSTEN VAN BORINGEN
modification, alteration, or addition snail be inconsist- EN ANDERE VERBETERINGEN AAN DE K!OOPent with the terms of the Act or of these regulations.
PRIJS VAN H0EVEN.
34. The decision of the Minis ter shall be notified in
28. Ingevah de Minister op een hoeve boorwerkzaamwriting to the lessee and to the proposed cessionary.
heden mocht laten verrichten of verbeteringen van dege35. (I) Cession shall be effected by notarial deed, like en permanente aaFd mocht laten uitvof!ren -of tot
and shall be registered in the Deeds Office at Windhu~ stand breogen, overeenkomstig artikeF zeventien van de
within such period as may be fixed in a formal consent Nederzettingswet Wijzigingswet van 1917, dan zai de
to cession to be issued in each case by the Minister and huurder van zodanige hoeve, nadat · het werk vol'tooid
produced at the time of registration to the Registrar of is, een overeenkomst tekenen in de vonn zoals uiteenDeeds, who shall notify the Minister when the cession is gcze t in Bijlage "D". Iedere applikatie voor hoorwerkregistered. Such cession shall be in the ordinary form zaamheden op een hoeve te worden verricht moet worden gemaakt in de vorm zoa!s·'aangegeven in Bijfage 'C'.
and subject to the duties prescribed by law.
(2) No right or servitude other than a ·r ight or
servitude contained in the lease s hall be included in any
cessio~ unless such right or servitude shall have been
approved by the Minister, whose app roval in writing
shall in such case be produced at the time of registration to the Registrar of Deeds.

'(3) In the event of the c~ssion of a part-interest in
the lease of a holding, a copy Qf such lease shall be
attached to the D eed of Cession, and the cessionary
shall be liable to fulfil, as though he were the original
lessee of the cedei;i portion of the holding, all the terms
and conditions of the said lease, so far as the land held

UITSTEL V.O0R HET NAK0MEN VAN
H UURVOORWAARDEN.
(Artikel een e n veertig.;
29.. Indien de ~Hnister overtuigd is, dat een huurder .om gegronde reqenen niet in staat is de een pl1 1nldere voorwaarde van zijn huurkontrakt na· te komen,
kan hij een termijn toestaan, twee jaren niet te boven
gaande, voor het nak.omen van enig zodanige vioorwaarde, ot' voor de beta'.ing van verschutdigde gelden. Inge•
val een hoeve mocht worden gekocht in termen van
artikel elf of artikel zeven en .twintig van de Wet, dan
kan de Minister, indien hij afs boven overtuigd is, van

Official Gazette, 16th December, 1920.

oy him is concerned, except wh~re in the Deed of Ces;;ion such terms and condition§ have been expressly
altered to apportion as between the cedent arid cession1ry the payments to be made to the Government under
the original lease.
36. Subject to any special cohditions imposed by the
.\ l\inister in terms of Regulation No. 33, the cessionary
shall be liable for any m o neys fnving by the cedent to
the Government in r espect of ~he holding, whether or
not such moneys have accrued due at the date from
which the cession operates.

tijd tot tijd uitstel verJenen, een termijn van twee jaren ineens niet te boven gaande, voor het nakomen van
een voorwaarde of voor d e beta!ing van verschuld~de
gelden. Bij het verlenen van zodanig l'.itstel, kan de
Minister enige voorwaarde steU!en, welke hij nodig of
wenselik mocht achten.

WIJZE W AAROP EEN HUURKONTRAKT KAN
WORDEN OVERGEDHAGEN OF GECEDEERD.
(Artike~ vijf en dertig. }
30. W anneer een !murder zijn belang in zijn hoeve,
of enig gedeette daarvan, wenst te cederen, dan moet
hij aanzoek doen bij de Minister en npgeven -37. The cedent and cessionary shall carry out any
(a) de naam van de persoon op wie hij het wenst
formalities or sign or initial any documents required by
· te cederen, en
·
the Minister to give effect to the terms and conditions
(b)
of,
in
verband
met
de
cessie,
enige vergoeding.
on which the cession was apphwed by him.
zal worden betaald, en zo ja, hoeveel.
FORM Of LEASE. FOR,v\ OF GRANT. GENERAL.
31. Een applikatie, in de vorm afs voorgeschreven:
bij
reguiatie
No. 16, moet door ae voorgesteJde cessionaris.
38. Subject to the insertion in any lease of any
worden
ingevu'.d
en bij de app!ikatie, om te mrogen transspecial condLions prescribed b/ the Minister in terms
of section sixt ee n (2) and section thirty - nine portcrrn, ,vorden gevoegd.
32. Zo spoedig moge!ik na ontvangst daarvan zal
(3) of the Act, and subject furth i:r to the insertion in, any
lease of any servitudes registerc0d against the title of the de :Minister zodanige app'.ikatie, naar de Landraad ter·
Government, th e lease to be i~sued in terms of the overweg:ing verwijzen en de Raad zali de Minister een
Act shail be as prescribed in Sc:J,eduie E to these regul- aanbeveling voorleggen aangaande de beschikking op,
de gezegde app!ikatie.
ations_
33. Alie applikaties worden beslist door de Minister,.
39. When the right of a less ~e to purchase a holding die, naa goeddunken, de aanbevelingen van ,de Raad.
in terms of section t w e n t y - s e v e n of the Act has geheel of gedeeltelik kan aanncmen •of verwerpen of
been exercised the following _ endorsement shall be kan w'ijzigen, veranderen of aanvuli!"en enige speciale:
made on the original copy or the l ease in the pos- voorwaarde door de Raad aanbevo~en; met dien versession of the lessee and or' the triplicate original stande, d_at geen zodanige wijziging,verandering of toevoe-copy in the possession of the~ Minister, and shall be ging in strijd mag zijn met de termen van de Wet
signed by the Minis ter and th:;; lessee:of deze regulaties:.
34. Van de bes'.issing van de Minister zal de huurder
"It is hereby agreed that the option of purchase
referred · to in clause .
. of this lease en de voorgestel.de cess»onaris· schrifteJik' kc nnis worhas been exercised as P:um the .
den gegeven.
day of .
. 19 .
''
35. (1) Cessie gcschiedt bij een Notariet~ Akte en
40. The Minister shall notin the registrar in charge zal ten registratiekantore te Windhuk worden geregistreerd binnen een termijn a'.s mocht worden vastgesteld'.
of the Deeds Office at Winci~iuk of the fact of such
endorsemen,{ having been m;;icle, whereupon the re- in ecn forme1e toestemming voor de cessie, in 1edet"
gistrar shall endorse to that effect the copy of the afzonder'.ik geval' door de Minister te worden uitgereikt
lease filed of record ih his cf'fice, anU shall ma"ke a en tijdens registratie te worden overgelegd aan de Re•·
corresponding entry in the spe(?\ai regis ter kept in terms gistrnten, van Akten, clie de Minister zal kennis g even
of section twenty-fi v e, sun-section (1), of the Act. zodra de cessie geregistreerd is. Zodanigc cessie moet
in de gewone vorm zijn en zal onderhevig zijn aan de:
41 . Subject to the insertic:'in in any grant of any w ettdik voorgeschreven r ech ten.
special condition upon which cl_ holding was offered for
(2~ Geen recht of servituut, ,behaive een recht
allotment, and subject further_ to the insertion of any of servituut dat in het huurkontrakt is vervat, zal in
servitudes registered against ll~e title of the Govern- enige cessie worden opgen1o men, tenzij zodanig recht
ment, "'the Grant of such holdihg to ·be issued in terms of servituut zal zijn goedgekeurd door de Minister, wiens
of section forty - three of Jhe Act shall be in the scbriftelike goedkeuring in zodanig geval tijdens de refortp prescribed . in Schedule F to these regulations.
gi~tratie aan dr Registrateur van Akten moet worden
overgelegd.
42. If any sum payable by' a 1essee m terms or the
(3) Ingeval van de cessie .van een gedeettelik belang
Act o r of these reg ulaiions _be nor paid within one
month from the date on whkh it falls due, interest at in het huurkontrakt van een 'hoeve. moet een kopie van
the rate of 4½ per cent, per ,mnum shall be payable dit huurkontrakt aan de akte van cessie worden gethereon from the date on whi~h it falls due to the date hecht en zal de cessionaris gehouden zijn om, voor zover
de grond, door hem gehouden, betreft, aI!e bcpalingen
on which payment is actually made.
en vocrwaarden van het genoemd huurkon trakt na te
43. ln the event of the beriod of a lease being komen even a'.sof hij de uorspronke:ike huurder van het
extended in terms of sectio#~ t w en t y - four, sub- gecedeerd gedee!te van de hoeve was, tenzij in de aksection (3), of the Act, the fcl;'m of extension of lease te van cessie die bepa'.ingen en voorwaarden uitdrukappearing in Schedule H attac:f ed hereto shall be com- kelik mochten zijn veranderd ·om tussen de cedent en
pleted and shall be registereq in the Deeds Office in de cessionaris de beta'.ingen, onder het oorspronkelik
which the original lease is rt.gistered.
huurkontrakt aan het Goevernement te w'Grden gedaan,
te regelen.
CONDITIONS OF LEASP. UNDER SECTION
36. l\Iet inachtneming van speciale voorwaarden, door
ELEVEN Of -r!--fE ACT.
de Minister opgelegd in termen van regulatie No. 33
44. Subject to the insert~i:n in any rease of any zal de cessionaris aansprakelik zijn voor al:e gelden,
special condLions prescribe:! t"'v the Minister in terms well,e door de cedent ten aanzien van de hoeve aan het
of section elev e n (2) of th( Act, and subject further Goevernement verschu!digd zijn, hetzij deze gelden al
to the insertion in an y lease oi any serdtuje3 registered of niet betaalbaar zijn geworden op de datum sedert de
against the title of the Govefi~ment, the form of lease cessie van kracht is geworden.
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iappearing in the annexed Schedule O s hall be adopted
.in the case of ieases under section e I e v en of the

Act.

45. The term "Minister'' as used in Regulations
Nos. l, 2, 8, (), 13, 19, 20, 30, 36, 37, 39 and 40 s hall
include any officer authorized by the Minister of Lands
·1to act on his behalf_

DELEO ATION Of POWER T O SECRET ARY FOR
LANDS T O SIGN LEASES.
46. The Secretary for Lands of the Union of South
Africa or such officer to whom the Secretary for Lands
may in writing delega te his authority s ha ll be empowered to s ign and issue leases Uiider the Act on behalf of
the Minister of Lands and to sign and issue Grants
on behalf of the Governor-Gen er al.

SC HEDULE A
Applicatio n f o rm.
FOR A HOLDING UNDE R THE LAND SETTLEMENT ACT, 191 2, AS AMENDED BY THE
LAND SETTLEMENT ACT AM ENDMENT
ACT, 1917, AND PROCLAMATION NO. 14
OF 1920, TO BE FILLED IN BY APPLICA NT
A NO RETURNED TO THE S EC RET ARY
FOR LANDS, W INOHUK, DIRECT OR
THROUGH T HE O FFICE OF ANY MAOISTRA TE, TO WHOM T H E APPLICANT MAY
BE KNOWN FOR THE MAGISTRATE'S
RECON\MENDATION.

I n s t r u c t i o n s. .
1. All Chris tian n ames must b e given in full.
2. Previo us experience of farming mus t show(a) the leng th of time applicant has been farming;
(b) comi'try ih ,\~ich exper ien ce h as been gained;
(c) class of fa r ming" previously pursued _

3. (a) Statements regarding cas h possessed by applicants must be s u pported by a bank certifica te, o r, if no banking a ccount is kept, by a
reference to a commercial o r legal firm in
South Africa or by o ther proof to the satisfaction of the Minister.

(b) If capital is invested in stock, implements,
property, etc., detailed particulars mus t be
given o n th e Schedule at the back of this
form, and the declaration at foot sign ed.
4. T estimo nials should, if possible, be obtained from
p ersons acquain ted with applicant's previous experien·c e of fa rming.

5_ P artners must apply jointly on th e sam e fo rm,
and s upply full par ticulars of th e individuals
compris ing th e partne rs hi p. The sig na tures of all
the partners mus t also be subscribed to the declaration,
Name in full . .
Permanent address (for corresponden ce)

Nationality and where born
Applicant's age last birthday
Married o r single . . .
If married, number, sex, and
ages of children (if any) .
If married, indicate
the
nature of the relations as
t o prope rty exis ting between the spouses, e. g.
·w hether married in o r

37. De c edent en de -cessionaris moeten voldoelt aan
alle formaliteiten en alle dokumenten, welke de Minister rhocht nodig hebben om uitvoering te geven aan
de tcrme n en voorwaarden waarop de ,cessie door hem
was toegestaan ,ondertekenen l()f paraferen.
VORM VAN H UUR.KONTRAKT.
VORM VAN ORONDBRIEF.
ALOErvi.EEN.
38. Behoudens de opname in een huurko ntrakt .van
speciale voorwaarden d oor de Minister voorgeschreven
in tcrmen van artikel elf (2) ar tikel zestien (2) en artikel negen en dertig (3) van de Wet, en verd er beho udens de o pname in een kuurko ntrakt van servituten tegen de titel va n ,he t Goevernement g eregistreerd zal het huurkontrakt, in 'term en van de W et
te worden uitgegeven, zijn als voorgeschreven in Bijlage "E" tot deze regulaties ..

39. \Xl anneer het recht van een huurder om een
hoeve, in termen van a rtikel -zev!!n -en twintig van de
Wet, te kopen, is uitgeoei'end, 1zal op het o'Orspro nkelik
huurkontrakt in bezit van d e huurder en op het triplikaat
oorspronkelik eksemplaar daarvan "in bezit van d e Minisnt er, de volgende a antekening worden ge maakt, die
door de Minis te r en ..de huurder zal worden o ndertekend :,,Hiermede wordt overeengeko men dat het recht
~echt van aankoop, bedoeld in klaus ule
van dit huurkontrakt, is uitgeoefend op de
dag van .
. 19 . .
" ·
40. De Minister zal de .regis trateur van het registratiekantoor te Windhuk kennis geven ·van het f eit,
dat zodanige aantekening is gedaan, waarna d e registrateur zodanigc aantekening zal doen iop- bet eksemp laar
van het huurkontrakt bewaard of geregistreerd in zij n
kantoor, en za~ hij in .het speciaal register, in te rmen 'van
artikel vijf en twintig, s uba r likel (1), van de W et gellouden, een daarmee overecnloomende aantekcning maken.
41. Behoudens d e opname in een grondbrief van speciale voorwaarden, waarop een hoeve -w_~rd aangeboden om te worden t,)egekend, ,en v-erd er· hehoudens de
op11ame van servituten tegen de titel van het Goevernement geregistreerd, zal de g rondb rief van zodanige
hoeve "in termen van artikel drie en veertig van de
Wet ·te worden uitgereikt, zij n in .de vorm voorgeschreven in Bijlage " F" van deze regulaties.
42. lndien enig bedrag, door een huurder volgens de
Wet of deze regulaties betaalbaar, niet binnen een maand
van af de ve rvaldag mocht worden betaald, zal rente
berekend tegen 4¼ per cent per jaar daarop betaalbaar zijn van a f de vervaldag tot de d atum waarop·betaling werke!ik heeft pl aats gevonden.
43. lngeval de termijn van een huurkontrakt overeenkomstig artikel vier en twintig, subartikel (3) van
de W et wordt ver!engd, moet- de , •orm, voor verlenging van huurkontrakt aangege,·en in Bijlage "II" hiervan ,worden vo'.1JOoid en in het regis tratiekant>o-or, waar
h et oorspronke!ik huurkontrakt ge registreerd is, word en geregistreerd.

VIO0 RWAARDEN VAN HUUHKONTRAKTEN ONDER ARTIKEL ELF VAN DE WET.
44. Behoudens de opname in enig !tuurlmntrakt van
biezondere voorwaarden door de Minister in termen
v·a n artikel eff (2) Yan de Wet voorgeschreven en verder b ehoudens de opname in enig huurkontrakt van
servituten ,we!ke tcgen bet tite luewijs Yan het Goevernement zijn geregistreerd, zal de vorm van huurfi,:ontrakt, voo rkomende in dt nevensgaande Bijlage 'G'
worden gevo'.gd in het geval van huurkontrakten onder
artike1 elf van de W et .
45. D e term "Minister" gebruikt in Regu!aties Nos.
1, 2, 8, 9, 13 ; 19 ; 20 ; ~30 ; ::16; 37; ·39 en 40 zall insiuiten iedere ambtenaar, die door •de Minister van Landen gemachtigd is om namens hem te handelen.
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without community of property according to the
law of the Union, or if
otherwise. how ? . . . • •
the applicant is married
out of community of property or has no proprietary
interest in the spouse's
property, state whether
wife (or husband, as the
case may be) owns or
!_eases any
ag ricultural
land in the Protectorate
or in the Union. If so,
state particulars as to
district, farm, area, etc. • . •
?revious experience of farming
Same and number of holding
District
~umbe1 and date of Gazette notice
What class of farming does
applicant intend to pursue'?
Has the holding been inspected by applicant personally or by ap p:icant's representafrve? .

Is applicant the owner or
lessee of other agriculturai
1and in the P rotectorate or
Union? If so, stat e name
of district and province in
which such land is situate,
and give .Particulars as to
area. · If a lessee, state
nature of tenancy
Does the applicant (or, if
more than one, does any
of them) hQld any office in
respect of ''which he receives remuneration from
Government? If so, give particulars .
Is applicant at present an
unrehabiJtated insolvent? . •
Has the applicant any expectations of inheriting land? .

. . . .
. . . . .

Has. the applicant at any
time received a g rant or
allotment of land from
the Government? If so,
g ive particulars and state
reasons for re!inquishing
or disposing of:'.the land
Has the applicant at any
time owned agricultural
land? If so, state reasons
for disposal thereof. When,
and at what price? .
on
Has applicant ·b een
military service or on
commando? If so, when,
and in what regiment
or commando?
The lease to b e issued in respect of thc. holding appbect
for provides for personal occupati\)n being taken
within six months after the date O'f allotment.
ls/Are the ~pplic~nt/appl_i~ants. prepar~ct to comply, in
person, with this cond1hon, in the ~·vent of his/ their
app:ica tion being approved? . • • • • _ • • .

') ·~ ,..,9

OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEID AAN DE SEKRETARIS VOOR LANDEN OM HUURKONTRAKTEN T E TEKENEN. .
46. De Sekretaris voor Landen Van de Unie van Z.A.
of de ambtenaar aan wie de Sekretaris van Landen zjin
bevoegdheid in schrift~ mocht hebben voo rgedragen
zal gemachtigd zijn namens de ,Minister van . Landen
hu11rkonfrakter: o nder de Wet te tekenen en il'it te reiken
en namens de Ooeverneur Oeneraal grondbrieven te t e·
kenen en u it te geven.
BIJLAGE A.
APPLIKATIEVORM.
Voor een hoeve onder de Kroongrond Nederzettingswet, 1912, a!s gewijzigd door :de Nederzettingswet Wjjzigingswet, 1917, en Proklamatie No. 114 ,f an 1920, door
Applikant te worden ingevu!d en ,teruggezonden aan de
Sekretaris van Landen, Windhuk, rechtstreeks, of door
uet ·Katrtoor van een Magistraat, aan wie Applikant bekend
is~ voor aanbeveling van de Magistraat.
INSTRUKTIES.
1. Aile voornamen moeten voluit worden opgegeven.
2, Vorige ondervinding van boerderij riloet aantonen
(a) hoelang applikant geboerd heeft ;
(b) het land waar de ondervinding werd opgedaan;
(c) soort van boerderij voorheen gevolgd. .
3. Een verklaring met betrekking tot het kontant
geld, dat app'.ikanten bezitten, moet gestaafd zijn
door een bankcertifikaat of, indien geen bankre.kening gehouden wordt, door verwijzing naar een
handels - of wetsfirma in Zuid-Afrika, of door antler bewijs, ten genoege van de Minister.
(b) indien kapitaal in vee, gereedschappen, eigendommen, enz., belegd is., moeten uitvoerige biezonderheden daarvan in de lijstachter op deze Vbrm
worden opgegeven en moet de verklaring aan de
voet worden getekend.
4. Getuigschriften moeten, indien moge'.ik, verkregeo
worden van personen, die met applikants vorige
onder van boerderij bekend zijn.
5. Deelgenoten moeten gezamenlik op dezelt'de vorm
app!ikatie maken en moeten volledige biezonderheden verstrekken aangaande de personen, die bet
dee[genootschap v.ormen. De verklaring moet door
aMe deelgenoten worden _getekend.
Volle naam . . . . . . . .
Nationaliteh en waar geboren .
Permanent adres (voor korrespondentie) .
App!ikants ouderdom op Iaatste verjaardag
Gehuwd of ongehuwd . . . . . . .
Indien gehuwd, aantal', geslacht en
leeftijd van de kinderen . . . .
Iitdien gehuwd, moet app:ikant melden
of hij in of buiten gemeenschap
van goede'ren gehuwd is volgens de
Unic Wet of indien volgens and ere
wet, hoe'! . . . . • . . . . . . . . . . . .
Indien de applikant getrouwd is buiten
gemeenschap van goederen of geen
eigendoms belangen heeft in het eigendom van de echtgenote, vermetd
of de echtgenote (of echtgenoot, naar
het geval moge zijn) enige landbouwgrond in het Protektoraat of
in de Unie bezit of onder h uurkontrakt beeft. Zo ja, geef 'biezonderheden wat hetreft distrikt, plaats,
grootte, enz. . . . . . . . . . . . . . .
Vorige ondervinding van bioerderij
Naam en Nummer van hoeve .
Oistrikt
• .. ., • • • •. . • • • •
Nummer en datum van kennisgeving
in Staatskoerant . . . . . . .
Welke soort van boerderij is ,de appliRant van plan te volgen '! . . .

.

.
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In which language (English or Dutch) does the applicant. if successful, desire his lease and Grant, when
issued, to be drawn? .

Is applikant de eigenaar of.'huurder YAn
anderr. landbouwgrond in het Pr~
tektoraat of in de Cnie '! ·Zo 'ja, ge0ef
op de: naam van het distrikt en
Provincie waarin de grond geleg,~n
i.& en vermeld biezonderheden aMgaande grootte en, indien hij f:!e
huurder is, vermeld de wijze wa.~rop dt: grond is gehuurd.

Amount of capital (1 . Cash (Bank Certificate
Applicant is pre- (
must be furnished)
£
pared · to invest (2. Securities and Stock
in the farm
( · as
per
-Schedu le
hereunder)
£
(
Total

ae

£

ls applicant possessed of any further capital
than that disclosed in this form? If S(), state
amount
Bank and other refe rences .

Heeft de appplikant persoonlik de llGe•
ve geinspekteerd, of zij n ve rtegenwoordiger ·!
• • .· . • •

Bekleedt applikant (of, indien er me~ r
applikanten zijn, enige van IH'n)
een of andere betrekking in -Yerba•td
w aarmede h ij vergoeding ontvar'.gt
van de Regering'! Zo ja, geef ihzonderheden.
. . . . .

.

Other qualifications or remarks
List of testimonials forwarded
(originais will be returned) .

Is applikan t op het ogenblik een Gngerehabi!iteerdc insolvent '!

:1,/We, the undersigned, hereby apply to become a
lessee/ lessees of the holding aforementioned in terms
of General Notice No . . . .

Heeft applikant enig Yooruitzkht
groml te zuUen erven ·)

l/ We do solemnly and sincerely declare that ( ·we
apply for the above holding on my/our own behalf,
and for my/our sole use and benefit, and not as
agent/agents or trusteeitrustees for any other persons, and that the particulars referred to in myiour
form of application, dated this ,
. day of
. . , . . . 19 . . are true and to the best of
my/our knowledge and belief.
Signature .
Place .
Date .
Before me,

. . ..

.

. . .

Magistrate or Commissioner
of Oaths.

l/- Revenue
Stamp mus t he
affixed here.

for recommendation and remarks of the Magistrate,
more particularly as to the correctness of the schedule
of property hereunder. Magistrate s ho uld gi,,e
the source o f his information (if oth er than applicant,
as to thf said schedule.

Heeft app!ikant ooit grond ontvang·e:n
van hct Goevernement9 Zo ja, v~rme!d biezonderheden en geef de r~
den waarom afstand van de gror1d
is gedaan of dezelve is verkocht .
Heeft de applikant ooit landhou~' _
grond bezeten '.> Zo ja, Yermeld qe
reden waarom afstand daarvan is ijedaan. Wanneer en tege n welke 1; rijs '1 • • • • • •
Was applikant in militaire of op kOFi~mandodienst geweest'> Zo ja, wa!1neer en in welk regiment -of ka~ mando'!
. . . . . ! • . . .•• .•
Het huurkontrakt, dat in Yerband •1n!:t
de hoeve waarvoor applikatie
wordt gemaakt, zal worden uitge.
geven, houdt de hepaling in d~t,
binnen zes maanden na d e datum
van de toekenning, met de perso'}11.
like okkupatie moet zejn begonncn .
fs/ Zijn de applikant/ appl ikanten hereid in eigen persoon aan dc~e
voorwaarde te \t>]doen, in geval zi.in.'
hun applikatie mocht worden tot .
gestaan '?
• • . . • , • . • • • • • •
In wefke taal (Engels of Hollan(!s) ·
wenst de applikant, indien hij met
zijn app!ikatie slaagt, dat zijn· htJu. rakontrakt en Kroongrond.brief a~n

hem zullen worden uitgereikt'?

. . . . . . .
Bedrag van het kapitaal (1. l(o ntar!t geld (Bank-

Magistrate
SCHEDULE OF PROPERTY.
FORMING PORTION Of CAPITAL TO BE
INVESTED lN THE HOLDING HEREIN APPLIED

FOR
Valuation
Details of C ash and Stock possessed by
each individual , applicant must
be
furnished
£

s

d

dat ;1pplikant bereid i~ (
in de plaats te beleg- (
gen.
(
(
( 2.
(
(

certifi~aat of ander
goedgekeurd bewijs
moet worden o vergelegci
£
Sekuri!eiten en Vee
(als li e r lijst hieronder)
£
Totaal £
Bezit applikant enig verder kapitaaJ
dan alhier aangegcven? Z o ja ,
noem bedrag.
Ban·k en andere refe renties . .
Andere kwalifikaties of opmerkit1gl:n .
Lijst van getuigschriften ingezor,den
(de oors pronkelike zullen word~ n
g eretoernecrd).
. . . . . . :
.. Iki ~ij,_ de ondergetekende(n) , maak/ maken hier•
b11 apphkaht.: om huurde r; huurdc r~ te worden van
voormelde hoeve in termen va n Qoevernements Ken•
nisgeving No.

ae

Total

£
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[, We, the undersigned, do solemnly and sincerely
declare that the above is my/our ab~olute and bona
fide property, and is free of any rJebt or encumbrance, and that the above valuations are fair and
reasonable.
Signature
Place
Date .

A c~rtificate by a Magistrate, a Government Inspector,
Commissioner of Oaths or a Police Officer, certifying
to the correctness of the above sch,;dule should be
attached if obtainable.
SCHEDULE B.
APPLICATION FOR AN ADVANCE !N TERMS Of
THE LAND SETTLEMENT ACT 1912 AS
'
'
AMENDED BY THE LAND SETTLEMENT
ACT AMENDMENT ACT, 1 CJJ 7, AND PROCLAMATION NO. 14 OF 1no AND OF
THE REGULATIONS FRAiv\ED THEREUNDER.

-

Postal Address
Date
The Secretary for Lands,
Windhuk.
liWe beg to make application ti:: the Minister of
Lands, under the Land Settlement Act, 1912, as
amended by the Land Settlement /\ct Amendment
Act, 1917, and Proclamation No. 1'! of 1920, for an
advance (1) in money, for the purposec detailed in the
schedule hereto.
(2) In lieu of money, for the i\\inister to cause
work and labour caiculated to improve the hoiding
to be effected thereon as detailed in the schedule
hereto (NOTE --,- Delete (i) if 011iy (2) is required,
and vice versa), which advance is required by
me/us solely and exclusively for the better working,
developll\ent, and improvement of the holding held
-by me/us"'under the Land Settlemei!t Act, 1912, the
said holding being the farm . . . .
No. . .
. District .
. . . . . .
In the e\·ent of this appiication l,,;ing granted in
whole or in .. part, or with any sriecial conditions
attached, I/we agree that the adva1!ce shall be subject to all and sundry the said cc,nditions and to
the terms and conditions governif1g the granting
and repayment of advances and interest thereon
prescribed in the Land Settleme,;t Act, 1912, as
amended bv the Land Settlement \ct Amendment
Act, 1917, ·and Proclamation No_ l 4 of 1920, and
any regulations framed thereunder. The acceptance
by me,us of any advance or part thereof shail be
evidence that I/we know and understand the terms
and conditions attached to the Sci.id advance.
SCHEDULE.

1. full name of applicant/applicant.:,
2. Permanent postal address .
3. Married or singie?
children)

.

.

(If marric'.J give ages of

4 W_hat impr?vements have b_een, effected by app~1ca1:t/apphca_nt~ on \he holdm~,r (Enumerate and
give tull description ot_ each bmwr11g as: Dwellinghouse, stable, etc., a1s0 state lapital expended
thereon) .
~- ls;Are the applicai:it/applicants t)repared to expend the amount ot the advance H granted within
three months from date of advarice? . . . . .

31.) 11

En ik verklaar/wij verklaren waarlik en plechtig,
dat ik/ wij applikatie maak; maken voor de bovengenoemde hoeve ten eigen behoeve en voor mijn/ons
uitsluitend gebruik en voordeel en niet als agentjagen·ten of kurator/kuratoren' voor enig antler persoon,
en dat de voorafgaande biezonderheden juist zijn volgens mijn/ onze beste kennis en overtuiging.

Handtekening
Plaats
Datum
Voor mij,
N\agistraat of Kommissaris van Eden.
1 s. Belasting zegel moet
hier aangenecht worden.
Voor aanbevelingen en opmerkingen van de Landdrost, meer in't biezonder aangaande de juistheid van
de lij.st van bezittingen hieronder. Wat betreft de genoemde lijst moet de Landdrost de bron van zijn informatie geven, indien door iemand anders dan de
applikant verstrekt.
Magistraat.
LIJST VAN BEZITTINOEN.
Deel uitmakende van het Kapitaal, dat in de
Grond, waarvoo r hierbij applikatie gemaakt wordt,
belegd zal worden.
Biezonderheden mo eten worden verstrekt,
hoeveel kontant geld en hoeveel vee ieder applikan t persoonlik bezit.
£
Totaal £ .
.
Ik; Wij, de o n<lergetekende(n) , verklaar/ verklaren waarlik en plechtig, dat het bovenstaande mijn/
ons absoluut en bona fide ,eigendom is, vrij van enige
schuld en onbe!ast, en <lat de bo\·enstaande w aarderingen redelik en billik zi jn.
H andtekening
Plaats
Datum
Een certifikaat varr een Magistraat, Goevernementsinsoekteeur, Ko mmissaries van Eden of Politie
beambte,· de juistheid \·an bovengcnoemde lijst bevestigende, mc1et, indien verkrijgbaar, aangeheeht worden.
BIJLAGE B.
APPLIKATIE VOOR EEN VOORSCHOT IN T ERMEN VAN DE KROONGROND NEDE~
ZETTI NOSWET, 1912, ALS GEWIJZIGD
DOOR DE NEDERZETTINGSWET WIJZIOINGSWET, 1917, PROKLAMATIE NO . 14
VAN 1920, EN VAN DE REGULATIES
DAARONDER OPOETROKKEN.
Postadres
Datum
Sekretaris voor Lanrlen,
Windhuk.
Hiermede heb ik/hebben wij d e e er de Minister
van Landen te verzoeken om een voorscbot, in termen
van de Kroongrond Nederzettingswet, 1912, als gewijzigd door de Nederzettingswet Wijzigingswet 1917
en, Proklamatie No. 14 van 1920. (1) In geld, voor de doeleinden in de aangehechte
bijlage omschreven
(2) In plaats van geld, dat de Minister op de hoeve
werk en arbeid zal laten verrichten, berekend om de
hoeve te verbeteren, zoals omschreven, in de aangehechte bijlage (N.R - Laat :(1) weg indien slechts (2)
verlangd wordt en omgekeerd), welk voorschot door
mij/ door ons alleen en uitsluitend verlangd wordt voor
de betere bewerking, ontwikkeling en verbetering van
de hoeve door mij/ cl:,1g~!et, onder de Kroongrond
N edet rzettingswet, 1~.ni-e,'<\·1 0I , ~n, Dw~ltk~kthoeve is de
p1aa s . . . .
1'11;_ _
•
.,
1s n
. . . .
Ingeval deze applikatie --geneel of -gedeeltelik mocht
worden toegestaan, of met een of meer speciale voorwaarden daaraan toegevoegd, stem ik toe/stemmen wij

<) -~ . ~
t .. ...i. .
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6. Advance required :
(1) In money for: (Giv~ full de~ai~ed partic1;1lars
of stock, etc., and, 1f for building material a
rough plan of proposed building, with state,
ment describing the type of building, of what
material to be constructed, number of rooms,
and estimated value on completion) . . . .
or/ and
(2) in lieu of money, for the M inister to cause the
following work or labo ur to be effected on
the holding.
(Give full details) . . .

toe dat het voorschot onderhe\ ;g zal zijn aan alle ge•
noemde voorwaarden en aan de termen en voorwaarden
betreffende het verstrekken en terugbetalen van voorschotten en rente daarop · als n e ergelegd in de Kroon·
grond Nederzettingswet, 1912, als gewijzigd .door de
Nederzettingswet Wijzigingswel_, 1917, en Proklamatie
No .. 14 van 1920, en alle reg~!laties daaronder opge•
trokken.. De aanneming door mij/ door ons van een
voorschot, of gedeelte daarvari zal een bewijs zijn,
dat ik bekend ben met/ wij -b~kend zijn met en versta/en verstaan alle termen efi voorwaarden aan gezegd voorschot verbonden .. .
SCHEDUi_E,.

7. Since what date has the holding been occupied
and developed by applicant/applicants in person?
8. What stock, the property of th e applicantiapplicants, is on· the holding? . .
9. What area of th e holding was under cultivation by
the applicant/applicants last season? State nature
and approximate quantity of crops reaped
0

0

;nci

i; we her~b/ de~la; e that the st;te~~~~s ~ade
the information given in this apphcahon are true
and correct to the best of my/our knowledge and
belief.
Sig~at~re · of applica~t/app~icants
Declared before me a t . . . . . . . thts . •
day of . . .
. 19 .
l\~agist~at~

o; C~m~i;~io.ne; oi·o~ths

1/- Revenue stamp
to be affixed here.
SCHEDULE C
DEPARTMENT (Jf LANDS.
. SETTLER'S APPLICATION FOR A BOREHOLE.

The Secretary for Lands, Windhuk
Sir,
1/W e beg to apply for a borehole to be sunk by the
Government on the holding . . . . . . . . ,
No. . . . . . . District . . . . . . . . • .
leased to me/us with th e option of purchase, under the
Land Settlement Act, 1912, as amended by the Land
Settlement Act Amendment Act, 1917, and Proclamation No. 14 of 1920.

2. In the event of my/our application being gr~nted
[,we undertake to comply w ith terms and cond1t10ns
· ;et forth in the rules and regula tions governing the
working of the Government drills, and with the further
terms and conditio ns set out hereunder.
3. I/We agree that the boring charges sh_all be
added to the purchase price of thr said holcbng as
from the date of the conclusion of the boring ?perations and I/we further agree that the rent or mstal.ment's of the purchase price as th e case may be becoming payable subsequent to the sa~d date i~ terms of
my/our lease shall, d_uring th~ unexptr~d penod of my/
our lease, be proportio nately mcreas~d m all respects ~s
though express provision therefor M S been made m
the said lease
4. 1/W e agree to - ·-:..-...:..' my/our _leas~ to the
Secretary for Lands 0 11 demand and to sign an agre~ment whereby the costs incurred by the Governme~t m
completing the borehole shall be adde? to the purcnase
price of the holding, in terms of sechon s even teen
of the Land Settlement Act Amendment Act, 1917.

1.. Naam voluit van applikant/ applikanten
2. Permanent postadres . .. . . . . . . . :
3. Gehuwd of ongehuwd? O.ndien genuwd, vermeld
de leeftijd van de kindereh.)
. ·. . . . . .
4.. Welke verbeteringen zijr, door applikant/ applikanten op de hoeeve aanget:,racht?"(Som op en geef
volledige beschrijving van 1~lk ge bouw als: Woonhuis, stal, enz.. ; vermeld ook het k;ipitaal daaraan ten koste gelegd.. )
. . . . . .
5. Is de applikant/ Zijn de ~pplikanten bereid om
het bedrag van het voor;:;chot, indien verleend,
binnen drie maanden na da~um te besteden?.
6 Voorschot dat verlangd \vordt:
(1) In geld voo r:: (Geef \rolledige en nauwkeurige biezonderheden vaii vee enz., en indien
voor bouwmateriaal, een rum plan van het voorgestelde gebouw met opgave:: het soort van
gebouw beschrijvende, ''an welk ..,materiaal het
zal worden gebouwd, h1:<t aantal vertrekk en, en
de geschattee waarde n~ voltooiing.)
of/en
(2) In plaats van geld, dat ~ie Ministeer het navolgens werk of arbeid op tie hoeve zal laten ver•
richten. (Oeef volle biezo nderheden.} , .
7. Sinds wanneer is de •hoeve door applikant/ applikanten in eigen persoon geokkupeerd en ver•
beterd?
8. Welk vee, het eigendom \·an applikantjapplikan·

ten is op de hoeve? ·

.

.

.

.

,

.

.

.

.

9.. Hoeveel van de hoeve heeft applikant/ hebben
applikanten gedurende h~l laatste seizoen bebouwd? Vermeld de aard en de hoeveelheid ongeveer van het gezaaide da~ geoogst is . .
Ik verklaar/ Wij verklaren hiermede, dat de verstrektc opgaven en de inforihatie in deze applikaiie
vervat waar en juist zijn, "olgens mijn/onze beste
kennes en geweten.
.
. .. .
Handtekening van <\pplikant/ applikanten.
Verklaard voor mij te . . . . . deze . . .·
dag van .
. 19 .

.

. .

.

.

Magistraat of .i( o mmissaris van Eden.

l s. zegel hieraan te
worden gehecht.
BIJLAOE

c:

OEPARTEMENT V.i\N LANDEN.
APPLIKATIE VAN SETT£lLAAR(S) VOOR
EEN BOOROAT.
De Sekretaris voor Landen, Windhuk.
·weledele Heer,
Ik/ neem/ Wij nemen de vri]heid te verzoeken, dat
van Ooevernementswege moge \vorden geboord op het
eigcndom . . . . .
. No . . , : :, Distrikt
. . . , . . . . , dat aan q!ij/ons verhuurd is met
de optie van aankoop, overeen komstig de Kroongrond
Nederzettingswet, 1912, als ge\~ijzigd door de Neder-zettingswet Wijzigingswet, 191 ·1 en Proklamatie No.
14 van 1920.
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5. In particular I/we agree

(a} that it shall be left entirely to the discretion of
the Irrigation Department to bt>re in such place
as it thinks fit, and to abandon operations in any
particular spot and commence boring in any other
place upon the holding, or t~; abandon boring
operations altogether;
(b) to provide transport for the c.lf·ill, its appliances,
~- · the drill staff and baggage from the railway
station or centre, o r the farm Where the drill has
previously operaled "to my/our holding, and use
all expedition in this respect, ~1.11d further, if required, to provide transport b~ck to the nearest
railway station or centre. Also to provide transport between my/ our holding and the railway
station, o r such other centre a;, may be selected
fo r the expeditious conveyance of machinery and
stores r equired to conduct bOFing operations ~s
well as means of communicatiori for the foreman
to and from the nearest post a1,ct telegraph office
at least once a week ;
(c) to supply at my/our own cost StJch labour as may
be required for unloading, erernng, dismantling,
and loading-up the plant, and r:arriage of water;
(d) to supply and transport at my/o ur own expens e
sufficient fuel and water for the prope r working
of the drill and for the use of the drill staff;
(e) to supply food for the foreman in charge of the
drill by private arrangemtnt a.nd at reasonable
prices or bring supplies for hin,. from a store not
less than once a month and generally to give such
other assistance as the forema11 may require to
perform his work efficiently; !ind
(f) generally to comply with any regulations governing the drilling on holdings leased with the option
of purchase under the Land Setuement Act, 1912,
as amended by the Land Settl~111ent Act Amendment Act, 1917, and Pro dam.ation No. 14 of
1920,. that may be in force at the date the
drillink is actually underi:aken.
Here affix
one shilling
'Revenue s tamp.

;

Signatur'= of Applicant(s).
Date .
. 19 ,
As Witnesses:

1.
2. . . .

N. B. - This form must be signtd by each of the
lessees of the farm in respect of which this applicaton
is made.
SCHEDULE D.
L. S. A. 12/19i2, as amended by L ~- A. A. A. 23/1917
and Prodamation No. 14 of 1920.
Dept. · No.
D EPARTMENT OF LANDS.
BORING

AND

IMPROVEMEN'f

AGREEMENT.

Deed of Agreem ent, made thi~
. day
of ..
. .
. 19 . . b etwe.en . . . . . .
jn his capacity as the Secretary for L.ands of the Union
of South Africa, an·d as such acting o n b~half of the
Minister of Lands and representi1i., the GOVERNMENT OF TH E UNION OF SOUTH AFRICA and
of the PROTECTO RATE OF
SOUTH-WEST
AFRICA by virtue of and pursuar,t to a reg ulaiion
framed in that behalf in terms of s~ction fo rt y . s ix
(c) of the Land Settlement Act (N~,. 12 of 1912), as
amended by Proclamation No . . 14 _ of 1920, and approved b y the Governor-General•;h-Council, herein-

2. Ingeval mijn/ onze applikatie mocht worden toegestaan, neem ik (nemen wij) aan te voldoen aan _de
termen en voorwaarden uiteengezet in de voo rschrif•
ten en regulaties met betrekking tot het gebruik van
Goevernementsboren, en aan de verdere t ermen en
voorwaarden hieronder vermeld.
3. Ik stem/ Wij stemmen toe, dat de boorkosten
bij de koopprijs van het voo moemd eigendom zullen
warden gevoegd, van af de ,datum ,vaarop het boorwerk is afgeloven, en ik -stern/ wij stemmen verder toe,
dat de huurgelden of de paaiementen van de koopprijs>
welken volgens de termen van mijn/ ons huurkontrakt
eventueel na de genoe mde datum betaalbaar mochten
worden, gedurende de onafg elopen termijn van mijn/
ons huurkontrakt in evenredigheid zullen worden verhoogd, even alsof in alle opzichten daarvoor uitdrukkelik voorziening is g emaakt in voornoemd huurkontrakt.
4. lk stem/ Wij sternme n to e o m, op verzo ek mijn/
huurkontrakt aan de Sekretaris voor Landen te zenden
en ee11 overeenkomst te tekenen, waarbij wordt bepaald, dat de kosten door het Ooevernem ent belopen
om het booraat te voltooien ·bij de koopprijs van de hoeven zullen ;,orden gevoegd, overeenkomstig artikel
zeventien van de Nederzettingswet Wijzigingswet, 1917.
;. In het biezonder stem iki stemmen wij toe (a) dat het geheel aan het l rrigatie Departement zal
word en overgelaten om naar goeddunken op een
plek te boren en met :het boorwerk op een of
andere biezondere plek op te ,houden en met het
boren op een andere plek ·op het eigendom te b eginnen, of om het boorwerk gehee! en al op te
geven ;
(b) om te zorgen voor het vervoer van de boor met
toebehoren, bet boorpersoneel en bagage, van het
spoorwegstation, of centraal punt, of d e plaats
waar de boor tevoren ge·w erkt ·heeft, naar mijn/
ons eigendom, en om daarbij alle mogelike spoed
te g ebruiken en verder, indienn verlangd, te zorgen. voor het vervoer terug naar het naaste spoor•
station of centraal punt, alsook om voor transpo rt te zorgen tussen mijn/ ons eigendom en het
spoorwegstation, of zodanig ander centraal pu?t
als mocht worden uitgezocht, voor h et spoed1g
vervoer van machinerie en hetgeen verder voor de
boorwerkzaamheden benodigd mocht zijn en ook
om de opzichter verkeersmiddelen te verschaffen
van en naar het naaste Post- en Telegraafkantoor,
minstens eenmaal per week;
(c) om voor mijn/ onze eigen rekening atbeidskrachten te leveren, nodig om d e machinerie af te laden,
op te stellen, uit elkaar te nemen en op te laden,
en voor het vervoer van water;
·
(d) o m voor mijnJonze rekeuing voldoennde brandstof en water te leveren en te vervoeren, benodigd ·voor het behoorlik werken van de boor en
ten gebruike van het boorpersoneel ;
(e) om voedsel te ve rst,ekken aan de opzichter over
de boor bij . private schikking en tegen billike
prijzen, of om minstens eenmaal per maand \evens•
middelen van een winkel voor !hem te halen en
om in het algemeen zoveel verdere hulp aan de
opzichter te verlenen . afs hij nodig mocht hebb cn o m zijn werk op bevredigende w ijze te kunnen uitvoeren ; en
(f) om in het algemeen alle regulaties te zullen nakomen, betrekkking hebbende op het ·boren op
eigendommen, verhuurd met de optie van aanlwop overeenkomstig de Kroongrond Nederzettingswet, 191 2, als gewijzigd door de Ned erzettingswet Wijzigingswet, 1917, welke van kracht
mochten zijn op de datum waarop feitelik met ~et
boren wordt begonnnen .
Handtekeninng van Applikan t(en).
·
.1 9 .
Datum .

Officiele Koerant, 16 December, 1920.
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after and in the conditions annexed ·hereto re1erred to
as the Government, of the one part, and

Een shilling (1 / -) zegel
te warden aangehecht.
Als getuigen :

t
of the other part.
Whereas the Government has leas ed and let with
the option of purchase to the said . . .

2
N.B. -

Deze vorm moe t worden ondertekend door
alle huurders van de plaaH , -maarop deze applikatie
betrekking heeft.
BIJLAQ E D.

.
(hereinafter referred to as the K.N.W. 1211912 als gewijz\gd door
Lessee) under and b y virtue of lease dated . . . . · N.Z.W.W.W. 23/1917 en f•·oklamaregistered in the Deeds Office No. . . . . of which a tie No. 14 van 1920.
copy is annexed to the Lessee's copy h ereof, certain
Dept. No. . .
land, being . . . . . . . . . . . No . . . . .
situate in the District of . .
DEPARTEMENl VAN LANDEN.
. years commencing
for a period of . . . .
OVEREENKOMST IN VEf;J3AND MET BORINGEN
. 19 .
on the . . . .
. day of
EN VERBE1°ERINGEN.
And whereas it has been agreed that the purchase
Akte van overeenkoms1• aangegaan deze .
price of the said land shall be increased by an amount dag van . .
. 19 , . ., tussen in zijn ho e·
of £ . . . . . . the said amount being the cost, danigheid als de Sekretaris \·oor Landen van de Onie
as agreed between the Government and the Lessee van Zuid-Afrika, en als zocl \?nnig handelende namens
(here insert work which caused increase) . . . . . de Minister van Landen enn de Regering van de Unie
. . . . . . . . . . . on the said land in terms van Zuid-Afrika vertegem,','.Jordigende, krachtens en
of section seventeen of the Land Settlement Act overeenkomstig een regulati ~ in verband daarmede op•
Amendment Act, 1917.
getrokken in termen van arlikel zes en veertig (c) van
Now, therefore, these presents witness that it is de Kroongrond Nederzettinr gs Wet (No. •12 van 1912)
als gewijzigd van Proklam~tie No. ·14 van 1920 en
hereby agreed
b ekrachtigd door de Ooeven 1.eur-generaal-in7Rade, hie r(a) that the purchase price of the aforesaid land na, alsmede in de hieraang ~h echte voorwaarden, ge •
shall be and herebv is increased to £ . . .
noemd het Ooevernement, 1€.r ener zijde, en .
as from the . . . day of .
ter andere zijde.
19 .
Nademaal het Ooever 1 ement heeft · verpacht en
verhuurd met de optie van ~ankoop aan de genoemde
(b) that the rent of the said fand shall be .
1

.

.,

(c) that if and when the right of purchase referred
to in Clause 18 of the lease herein before referred to is exercised, the half-yearly instalments
£ . .
.,
shall

be

(d) that subject to the fo regoing modifications all
· and sundry the several provisions of the lease
hereinbefore referred to shall remain of full
force and effect.
Thus done and signed at .
on the . . . . .
day of
l9·

Secretary for Lands
Signed by the Secretary for :ands in the presence
of

~.
2.

Thus done at .
. day of .

.

. on the
. 19 .

Lessee
Signed by the above-named Lessee in the presence of:

,1 .

2.
Registered in the Register of
. . 'Book .
kept at
. . . on the . . . . . day of
. One thousand Nine hundred and

folio

Registrar of Deeds

.

.

.

.

.

.

. .

(hierna genoemd de Huurder) bij en krachtens Huurkontrakt gedateerd . . . : . . ten Registratiekantore geregistreerd onder i'l0. .
. ., waarvan
een kopie is gehecht aan 11et eksemplaar van deze
Overeenkomst van de Hu1ll'der, zekere grond zijnde
. No. .
. ., gelegen in Distrikt . :
. jaren,
.
. , voor een .:1::rmijn van .
met ing ang van de .
. dag van .
19 .
En .nademaal is overe,~iikomen, dat de koopprijs
van genoemde grorid zal Worden verhoogd met een
bedrag van £ . . . . . ., het genoemde bedrag
zijnde de kosten, als overec!r\gekomen tussen het Goeverliement en de Huurder h·ul hier in verricht werk,
dat de verhoging veroorzaak{e), op de gezegde grond,
in termen van artikel zeve11ti,t n van de Nederzettingswet Wijzigingswet, 1917.
Zo is het, dat hierbij "'-'ordt overeengekomen:
(a) Oat de koopprijs van de genoemde grond _zal
worden en hiermede is •.:~rhoogd tot £.
met ingang van 'de .
. dag van .
19 . .
(b) Oat de huur van de g~noemde grond zal bedragen £ .
(c) Dat, indien en zodra ~et recht van aankoop, bedoeld in klausuie 18 \'a n het hierintevoren vermeld huurkontrakt, worlit uitgeoefend, d e halfjaarlikse paaiementen zu!leri_ zijn £.
(d) Oat, onderworpen a:1n de voorafgaoande wijzigingen, de verschillenil~ bepaiingen van het hier•
intevoren vermeld hmtrli.ontrakt alle en een iege·•
lik van voile kracht e11 ,verking zullen blijven.
. op de
Aldus gedaan en getfktlnd te . . .
dag van . .
. 19 .
iiekretaris rnor Landen .
Getekend door de Sekretaris i;oor Landen
ir: tegenwoordighei~ van:
l.
2.

;3 :1 ;?15
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. op !le.

Aldus gedaan te .
<lag van .

SCHEDULE E.
Dept. No ..
DEPARTMENT Of LANDS.
LEASE (WITH OPTION Of PURCHASE) UNDER
THE LAl.,io SETTLEMENT ACT, 1912 (ACT
NO. 12 9F 1912), AS AMENDED BY THE
LAND SETTLEMENT ACT AMENDMENT
ACT, 1917 (Act No. 23 of 1917) AND PROCLAMAf!ON No. 14 of 1920.
Deed of Leas'= made this . . . .
. day of
. .. . .
. ~ . 19 . . behveen .
.
in his capacity as the Secretarv for Lands of the Union
of South Africa,· and as such acting on behalf of the
Minister of Lamts and representing the Government
of the Union of South Africa and of the Protectorate
of Sou!h-West Africa, by virtue of and pursuant to a
regulation frameo in that behalf in terms of section
forty - six (c) of the Land Settlement Act (No. 12
of 1912), as amended by Proclamation No. 14 of 1920,
and approved hv the Governor-General-in-Council,
hereinafter and \ii the conditions annexed hereto referred to as the Oovernment, of the one part, and .

19

Huurder.
Getekend door de bovengenoemde Huurder
in tegenwoordigheid van:
1.
2.

Geregistreerd in het Register va_n . . . .
., Boek .
gehouden te
. . dag van
. op de .
folio
Een duizend Negen honnderd en

0

the other part
Witnesseth:
That the Gr:vernment hereby lease and let to
the said .

01

,(hereinafter and in the conditions annexed hereto referred to ~s . the Lessee), who 'hereby accepts and
rents certam laf!d in extent . . . . . . . hectares
. • • .
. ares, according to diagram
trameo . . . .
. by Surveyor .
• · • • •
. dated . . .. . . . .
a copy whereor is hereto annexed, the said land
being . . . .

.. .

situate in· the District of . . . . . . . . for a
· period of five (;) years, commencing on the first day
of . . . . . - · . . 19 . ., upon and subject to the
terms of the said Land Settlement Act, 1912, as
· amended by the Land Settlement Act Amendment Act,
1917 (No. 23 l~f 1917), and Proclamation No. 14 of
.1920, and to all •·eservations servitudes, obligations and
regulations whii:h already 'exist or may hereafter · be
established or _~nade by· competent authority and at
the rent and With and subject to the several rights expressed in the i;aid conditions annexed hereto and all
of which the L'e ssee binds himself and undertakes to
t'tlfil and observe.
Thus done '!nd entered into by the several parties
hereto.

Secretary for Lands
Lessee
As Witnesses 1o the signature
of the Lessee:
rl. . . .
2. . . .

Registered
kept at

.

tn

Registrateur van Akten.
BIJLAGE E.
Dep. No ..
DEPARTEMENT VAN LANDEN.
HUURKONTRAKT (MET OPTIE VAN AANKOOP
ONDER DE KROONGROND NEDERZET TINOSWET, 1912, (No. 12 VAN 1912), ZOALS
GEWIJZIOD DOOR DE NEDERZETTINGSWET WIJZIOINGSWET, 1917 (WET No. 23 VAN
1917) EN PROKLAMATIE No. 14 VAN 1920.
Akte van huur, aangegaan deze . . ·
dag van . . . . . . ., 19 . . ., tussen . . .
in zijn hoedanigheid als de Sekretaris voor Landen van
de Unie van Zuid-Afrika, en als zodanig handelende
namens de Minister van Landen en de Regering van
. de Unie van Zuid-Afrika vertegenwoordigende, krachtens en overeenkomstig een regulatie in verband daarmede opgetrokken in termen van , artikel zes en veertig (c) van de Kroongrond Nederzettingswet (No. 12
van 1912) en bekrachtigd door 1de Goevemeur-generaal-in-Rade, hierna, alsmede in de hieraangehechte
voorwaarden, genoenid de Regering ter ener zijde, en
ter andere zijde.
Oetuigt::
Oat de Regering hierbij verhuurt aan de gezegde

.

..

. . . . .

.

the Register of .
.
_ Book .
folio
. , . on the . . . . . day of .
C)ne thousand Nine hundred and .

. .

. .

. . .

.

. . .

.

. . . .

Sekretaris voor Landen.
Huurder.
Als getuigen voor de handtekening
van de huurder::
1.

Registrar of Deeds

..

(hierna en in de hieraan gehechte voorwaarden genoemd
de huurder), die mits deze aanvaardt en huurt zekere
grond, groot . . . . . . Hektaren
aren, volgens kaart vervaardigd
door Landmeter .
. . gedateerd .
waarvan een kopie hieraan gehecht is, de gezegde
grond zijnde .
. . . . . gelegen in het Distrikt
. . . . . . , voor een termijn van vijf (5) jaren,
aanvangende op de eerste dag van . . . . . . .
19 . . .. op en onderworpen •aan de voorwaarden van
de genoemde Kroongrond Nederzettingswet, 1912, zoals gewijzigd door de Nederzettingswet ~ijzigingswet 1917 (No. 23 van 1917), en Proklamahe No. 14
van' 1920, en aan alle voorbehoudingen, servituten,
verplichtingen en regulaties, welke alreeds bestaan
of welke later op bevoegd gezag mochten worden uitgevaardigd of opgetrokken en tegen de huurprijs en
met en onderworpen a,an de verschillende rechten,
omschreven in de genoemde, hieraan gehechte voor•
waarden, en welke de huurder zich verbindt en belooft alle te wllen nakomen en betrachten.
Aldus gedann en getekend door ·de verschillende
kontrakterende partijen..

2.

.

.

\~
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CONDITIONS Of LEASE.
(WITH OPTION O F · PURCHASE.)

l. The following words appearing in the succeeding
conditions shall, if not inconsistent with the con text,
bear the interpretation appended thereto:(a) . "Act'' or "the Act'' shall mean the Land Settlement Act 1912, a nd the Land Settlement Act
Amendment Act, 1917, as amended by Proclamation No. 14 of 1920, or any amendment thereof, and sha!l inc'. ude a ny r egulations made· thereunder, prov'ided that specific referen ces herein to
sections or sub-sections of the Act shall apply
to the Land Settlement Act, 1912, unless otherwise stated.
(b) "Lease·' means the deed of lease to wh.ich these
conditions a re attached and s u ch conditions read
together.
{C) ' 'Holding'' shall mean the [and hereby feased
and shall include such land after the right io
purchase the land has been exercised.
(d) "Lessee'' shall include the trustee in insolvencyof the lessee or the legal representative of a
lessee who has died or become lunatic or any
lawful assign or sub-lessee of the lessee.
·( e) " Sub-let'' o r "sub-iease' ' shall include the case
of a grant to any person of a righf to work
the land o r any part thereof o n shares or for
his own benefit.
(f) "The Minister'' shall mean the Minist er of Lands
for . the Union of South Africa o r any person
lawfully acting in that capacity or under his
authority.
2. The lessee shall, within six mo nths after the
date of allotment, personally take possession of the
holding allotted, and shall, subject to the provisions
of the Act, reside thereon in a habitable house approved b y the Minister, and the less ee shall make it
his usual abode for not less than eight months in
every year.
3. The lessee shall, in the even t of no improvements
being on the holding at the date .of allotment. effect
improvements on the holding during the lease period
of five years to a value of not less than 1 0 p e r c en t
o'f the ultimate purchase price of the holding as specified in clause 15 of this -lease.
4. (1) In the event of improvements being on the
holding at the date of . allotment the lessee shall,
immediately after the allotment to him of the holding,
arrange to the satisfaction of the Minister for the care
and maintenance of ..the 'improvements, and the lessee
shall further arrange for the care and maintenance of
any improvements he may make in compliance with the
last preceding clause or any improvemen ts made by
means of advances which he may obtain under the Act,
whether the cost of su ch improvements are or are not
added to the purchase price of the holding at any

time.
(2) If between the date of the allo~ment and ~he
date of the lessee taking possession of the holdmg
the Minister be of opinion that the im provements are
not being properiy cared for and maintained and are
depreciating or are likely to depreciate in value, he
m~y by notice require the lessee within a period to b e
fixed by the Minister (not being less thaP one tnonth
from the date of the no tice) to arrange for the care
and maintenance of the improvements.
(3) If subsequent to_ ..fue d ate wh~n the !es~e~ took
possession of the. holdmg he has, in the o ptn1?n ?f
the Minister failed to care for properly and mamtam
any of the s;id improvements, the Minis ter may make a
like requirement as is m entio ned in sub-clause (2) but

O eregistreerd iG het register van
gehouden te
., Boek
.
,
folio
. . )p de :
. dag van
19 .
.
Registrateur van Akten.
VOORWt ARDEN VAN HUUR.
(Met 1ptie van aankoop.)

1. De volgende voorden, in de hieronder der vermelde voorwaarden 'oorkomende, zullen, i~dien niet
in strijd met de sarr;-:nhang, de daaraan gehechte betekenis hebben: (a) •'Wet" of · ;i e Wet" betekent de Kroon groncl NederzetfnO'swet, 1912, en de Nederzettingswet Wijzigho-;wet, 1917 als gewijzigd door
Proklamatie No . 4 van 1920 of enige wijziging
daarvan, en zal insluiten alle regulaties daaronder gemaakt, m: t dien verstande dat waa r hierin speciaal ver.-ezen wordt n aar artikels of subartikels van d e Vet dit betrekking zal hebben op
de Kroongrond "l'ederzettingswet van 1912, tenzij anders verm:ld.
(b) "Huurkontrak t' betekent de akte van huur· waaraan deze voorwrarden zijn gehecht en te zamen
met deze voonraarden een geheel uitmakende.
(c) "Hoeve" betekmt de grond hierbij verhuurd en
sluit die grond innadat het recht tot aankoop daarvan is uitgeoef~d.
(d) "Huurder" zai 1nsluiten de kurator in de insolvente boedel vat de huurder of de wettige vertegenwoordiger van een huurder, die gestorven
is o! krankzinnLi is geworden_, of,, een of ander
\.n :thg rechh'erk·ijgende, of o nderhuurder van de
hunrder.
(e) "Onderhuring'' of "onderverhuring" zal insluiten het geval' v~1 het verlenen aan enig persoon
van em recht 011 de grond, of enig gedeelte daarvan., op aandeh!\ of voor eigen voordeel te bewerken.
(f) "De Minister'· betekent de Minister van Landen van de Unie van Zuid-Afrika of enig persoon,
die wdtiglik als !Odanig, of op 'zijn gezag handelt.
2. De huurder r10et binnen 'zes maanden na datum van ue toekennir(T de -toegekende hoeve persoonlik in brzit ne men, ~ n o nderworpen aan de bepalingen van de Wet daarop won en in een bewoo~baar huis. 'door de Minister goedgekeurd, en de huurder moet niet mind ~, dan acht maanden in elk jaar
aldaar zijn geregeld ·rerblijf houden.
3. lngeval, ten ti_i1e van de toekenning, op de hoeve
geen verbeteringen ihochten zijn, moet de huurder,
gedurende · de huurk;mijn van vijf jaren, op de hoeve verbeteringen aan'.~rengen tot een waarde van niet
minder dan 10 per Cent van de uiteindelike koopprijs
van de hoeve, zoals gespeciiiceerd in klausule 15 van
dit huurkontrakt.
4. (1) Ingeval, ten tijde van de toekenning, op de
hoeve verbeteringen mochten zijn, moet de !murder,
onmiddelik na de toekenning aan hem van de hoeve,
zorg dragen, ten genqege van de Minister, voor de oppassing en het onded1oud van de verbeteringen en de
huurder moet verder i11aatregelen treffen voor de oppassing en het onderhoUtl van alle verbeteringen, welke hij
overeenkomstig de· ia.atstvoorkomende klau sule mocht
aanbrengen, of al!e vc!•beteringen door middel van voorschotten, welke hij in termen -van de Wet mocht hebben ver~regen, a_a n_g_~bracht, hetzij de kosten van die
verbetermgen . 001t o; i de koopprijs van de hoeve zijn
gevoegd of met.
· (2) lndien tusser; de datum van de toekenning en
de datum waarop de huurder de hoeve in bezit neemt,
de Minister van oordeel mocht zijn, dat de verbeteringen niet behoorlik
zi.\n
o paepast
en onderhouden 1~n
.
. '
t,
in waarde 21jn vermiiiderd, of waarschijnlik in \-v aarde
zullen verminderen, Qgn kan hij de !murder aanschrijven om binnen een i.ijd, door de Minister te worden

J
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vastgesteld (niet minder zijnde dan een maand van af
de datum van de kennisgeving) te zorgen voor de op•
passing en 'het in stand houden van -de verbeteringen.
(3) lndien, na de datum w aarop de huurder de
( 4) In_ the event of .the , less~e not complying with hoeve in bezit heeft genomen, hij, volgens het oorany req_u1rement of ~his clause relating to the care deet van de Minister, in gebreke mocht blijven een
and ma:ntenance of 1mproveme!1 ts, the Minis te r may of antler van de genoemde -verbeteringen behoorlik
cause all n ecessary steps to ~e taken for the care te verzorgen en in stand te houden, dan kan de Minis•
and maintenan~e ot the improve1:-:ients, and may recover t er een dergelike eis stellen ·als vermeld in subk_lauthe cost of taking such steps fron 1 the lessee.
sule (2), maar in dat geval zal in de plaats van de
termijn van een maand, in genoemde subklausule ver•
5. The lessee shall not be entitled to sub-let his meld, de termijn van drie maanden worden gest eld.
leas_e or holding or any !?art · ot his lease or holding
(4) lngeval de huurder niet mocht voldoen aan
durmg the currency of th~s l~ase, o r assig n, transfer, een o f andere bepaling va n dit huurkontrakt, wat de
or hypothecate any of !us interest in the lease or . oppassing en de instandhouding van de verbetering en
holdin~. unless ~nd until the fo nsent in w riting of betreft, dan kan de Minister •alle nodige stappen lathe M1mste~, subJect to s ~ch re~•ulations as may be in ten ne men voor de oppassing en het onderhoud van de
force, has first been optamed. l h no case will consent verbeteringen en kan hij van de huurder de betaling
be given to any h:>:pothecati<;>n1 assignment, ·transfer, v.o rderen van de kosten aan ,zodanige stappen versub-lease, or sub-letting to nah ve5 , Asiatics, or coloured bonden ..
persons. The presen ce of s to ck f)ther than the lessee's
5. D e huurder zal geen recht hebben om zijn huur•
stock on t he ho lding sh all be taken as prima facie
kontrakt
of hoeve, geheel of gedeeltelik, gedurende
evidence cif sub-letting. ·
de loop van dit huurkontrakt te onderverhuren. of om
6. The lessee shall within h,•elve months from the iets van zijn belang in het huurkontrakt o f de hoeve
date of the commencement of this lease commence and over te dragen, te transporteren, of onder hypotheek
continue to destroy to the satisfadJn of the Minister t e verpanden, tenzij en tot tijd en wijle daartoe eerst
-the no~ious animals an d weeds_ upon his holding, arid de schriftelike toestemming van de Minister is ver•
kregen, onderworpen aan zodanige regulaties ·als van
1 ther eafter keep the ho ldtr g free fro m noxious
sha.l
1
kracht moch ten zijn. In geen geval za! toestemming
animals and weeds.
worden gegeven tot enige verpanding o nder hypo·
theek,
overdracht, transport, onderhuur, o f onderver• 7. The lessee sh~ll ,develop_ urid work the ho lding
huring
aan n aturellen, Aziaten of kleur:ingen. D e aanhereby leased exclus1ve,y for hr~ sole use and benefit. ·
The holding is to be utiiized solely for agricultural wezigheid op de hoeve van ander vee dan dat van
and pastoral purposes and the manufacture of such de huurder zal worden aangenomen als een prima
agricultural and other products as the lessee may raise facie bewijs van onderverhur;ng.
6. Binn·e n twaalf maanden van af de datum waarthereon.
op dit huurkontrakt aanvangt, moet de huurder een
. 8. All ro_ad_s, thoro ughfares! and rig hts of outspan begin maken met en voortzetten 'de uitroeiing, ten
being or existing on the holdma hereby leased shall genoege van de Minister, van de schadelike dieren
remain free and unencumbered ~ unless the same be ~n om;:ruiaen or, ZIJn hoeve en m.~ct Mi de hoeve .daarna van s chadelike dieren en ·onkruiden vdjhouden.
cancelled, -~losed, or altered by C6mpetent authority.
7. De huurder moet de ,hierbij verhuurde h oeve
"
9. The . Governor-General ma.'.},- a t any time and in uHsluitend voor zijn eigen gebruik en voordeel hesuch manner and under such q0 nditions as he may werken. De hoeve moet uitsluitend v'oor landbouw
think fit en veeteeltdoeleinden worden gebruikt en voo r d e bewerking van zodanige landbouw- en~andere produkten,
(1) (a) construct or authorize the constructio n o f als de huurder daarop zou mogen verbouwen ..
·
dams or reservoirs upof! the holding;
8. Alie wegen, doorgangen en rechten van uit(b) construct or authorize ~he construcfion upon spanning, op de hierbij ·v erhuurde hoeve zijnde of
through ~r ~nder tlie holding of water- bestaande, zullen vrij en onbelemmerd blijven, tenfurrows, p1pe-lmes, cang ts and drains and zij d ezelve door bevoegde autoriteit mochten worden
conduct or a uthorize th ~ c~ndu cting of ~ater gekanseleerd, ges'.oten of veranderd.
therefrom or thereover for the bene'.it of the . .. 9. De Goeverneur-generaal kan te eniger tijd en
public or of any owner o r occupi er of neigh- op zodanige wijze en onder ,zodanige voorwaarden,
. bouring land ;
als hij moge goedvinden ~
(c) construct and work Ol.· authorize the con- (1) (a) op de hoeve da mmen of reservoirs IJ1aken of
ma :htiging verlenen tot de aanleg daarvan; ·
S!r~ction and working, subject to the pro(b) aanleggen of ma·chtiging geven to t d e aanleg
v1s1ons of any law, of railways, roads, teleop, door of onder de hoeve van watervoren, pijpgraph, and telephone IJnes on or over the
geleidingen, kanalen en afvoersloten, en om daarholding ;
van of daarover water te leiden of machtiging
and take materials from a ny holdli1g fo r the purpose of
te verlenen tot h et leiden v an water, fen bate van
any such wo rks.
het publiek of een of arider eigenaar of okkupant van aangrenzende g ronden ; ·
Compensation shall be paid to the lessee of the
(c) aanleggen en beheren of machtiging verlenen voor
holding for any d~mage or loss sustained by him by
de aanleg en het beheer, onderhevig aan de bereason of t he exercise of the pow ~rs aforesaid ; provided
palingen van enige wet, van s poorwegen-, wegen,
however, that there shall be set off against' the loss
telegraaf- en te!efoonlijn en, op of over de hoeve;
or damage caused to the lessee "th e benefit instant or
prospective which he 2erive~ or Sis likely to derive by en voor de doeleinden van alle dergelike werken,
reason o r t_~e con_strucc:on ~f the ~;,rorks. In the event of materialen van enige h oeve nemen.
Aan de huurder van de hoeve zal vergoeding
. compensatio n being payable, the amount thereof shall
be mutuaily a~reed upo n,. or,. fal:ing such agreement, worden betaald voor alle schade of verlies door · hem
shall be determined b y arbitrah◊n as provided in section geleden tengevolge van het uitoefenen van ae ma~hfort y - fi v e of the Act.
ten als vermeld, met dien ,verstande echter, dat het

in that case the period of three months shall be substituted for the period . of one m9 uth in that sub-clause
inentioned.
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(2) Resume for public purpos es the whole or any
portion of the land hereby leased, subject to the pay•
ment of such compensation as may b e agreed upon, or
in default of agreement as may 1>e determined i?Y ar•
bitration as aioresaid.
10. (a) The lessee shall not cut down, destroy, o r
injure any trees on the holding without the w ritten
permission of the Minister, but the lessee shall be
enhtled without such permission from time to time to
use for fuel on the ho lding or for domestic purposes
such dead wood as may be on the holding.

(b) No trees growing on the holding shall be
destroyed, cut down, or uproo ted by the lessee for
the purpose of being converted into charcoal without
·¼:h e written consent of the Minister having first been
obtained.
11. The lessee shall pay to the Government of the
Protectorate, .or to any local authority such .taxes,
quitrents, rates 1;1nd other charges as may customarily
a?d legally be required to b e paid by a private land·
o wner.
12. The lessee ta kes the land subject to all
servitudes specially attaching to and binding on the
title to the land as acquired or h eld by the Government,
and shall on 'the other hand be entitled to the benefit of
any servitude running with the land w hich has not
been specially withheld by s p.e cial condition in this
lease.
13. In the · event of any improvements being on the
holding a t the date of allotment, or "the cost of ,my
improvements being added to the purchase price ot
the holding at any time, or in the event of any ad·
vance b eing made to the lessee under the Act, the
lessee sha ll insure against loss by fire in an approved
ins urance company fo r · the full v·a lue all buildings
upon his holding of a substantial nature, and he shall
cede the policy · o r policies to the Minister, arid shall
lodge same, as well as the renewal receipts of such
policy or policies, with the Minis ter. The lessee shall
keep such insurance in force as long as he may be
required so to do by the Minister, and in case of default
by the lessee so to effect or keep in force such insurance th e Minister may do so and shall be entitled
to recover forthwith the cost of su ch insurance from
the lessee.
14. The lessee shall during the term of the lease
(with the exception of the first year, during which n o
rent shall be payable) promptly and regularly pay lo the
Secretary for Lands, Windhuk, or 'his representative
acting on b ehalf of the Secretary for the Protectorate,
.W indhuk, or to such other officer as may from time to
ll'me be thereto appointed, as rent under this lease a
clear sum, free from all deductions whatever, o1 '£ . .
• . . . . . each half.y ear for the second and third
·years of the said term, and £ . . . . . each half.year
for the fourth and fifth years of the said term, such halfyearly rentals being payable in advance on the 1st day
of . . . . . . and the first day of . . . . . .
in each year.
Provided that if any a mount be subsequently added to the
purchase price of the holding, the alterations in th e
rentals provided in the Land Settlement Act Amend_ment Act 1917, as amended by Proclamation No. 14 of
.1920, sh~ll be made and shall apply to this lease;
the said lease may, with the Minister's approval, be
extended for a further period not exceeding five years
at a rental to be determined by the Minister, but not
. in any event to be less than a sum calculated at .4
per cent per annum on the purchase price of the
holding at the date such extension of lease may com•
mence.

verlies cif de ,;chade, de huurder veroorzaakt, zal wor•
den verr~~enq met het voordeel dat hij nu of later
zal verkrtJgen of waarschijnlik zal verkrijgen als g e•
v~lg van de \ianleg van de werken. lngeval vergoe•
d!?g _b eta~lbaar mocht zijn, zal het bedrag daarvan
b1J onderhngt~ overeenkomst worden bepaald, of hij
gebrekne__van zodanige overeenkomst bij arbitrage in
termen va~ ~rtikel vijf en veertig van de W et.
(2) _D ~ hieriJij v erhuurde grand geheel of gedeeltehl< voor publieke doeleinden weder in b ezit ne•
~ en, bel:ioudens de betaling van zoveel verg·oedmg als mocht worden overeengekomen of, bij
gebreke \>an zodanig e overeenkomst, op de wijze
als verm t.:ld door arbitrage mocht worden bepaald.
10. (a) Ye huurder mag geen bomen op de hoe•
ve _omhakken, vernietigen of beschadigen, zonder schrif~
tehk verlof V<fo de Minister, maar zonde r zodanig ver•
lof zal de huurder h et recht hebben van tijd tot tijd
zoveel dood h9ut, als op de hoeve mag zijn, als b randstof of voor huishoudelike doeleinden te verbruiken.
(b) Oeeq bomen op de hoeve groeiende mogen
door de huuq.1er worde n vernietigd, orng ehakt of ontworteld voor het doe! om daarvan houtskool t e bran•
den, zonder \Jaartoe eerst ·de schriftelike toestemming
van de Minister te hebben verkregen.
11. De huurder moet aan het Oouvernement van
bet P_rotektoi:aat of aan enig plaatselik bestuur, alle
b elastmgen, rekognitiegelden, tarieven en andere
kosten. betalen, w elke volgens gewoonte en wel van
een pnvate grondeigenaar gevo rderd kun nen worden.
· 12. !)e lfourder neemt de grond, ,pnderhevig aan
alle ser:'1tuteri; welke speciaal verbonden zijn a an en
betrekkmg h % ben op het eigendomsrecht vari a e g rond,
a~~ door het Ooevernement verkregen of bezeten, en
h11 zal aan ~e andere kant gerechtigd zijn tot het voor•
d~el v~_n em~ servituut op de grond rustende en dat
met btJ speciale voorwaarde in dit huurkontrakt in
het biezondq is gereserveerd.
13. !nge\-al, ten tijde van de toekenning, op de
hoeve emge \·erbetering moch t zijn tot stand gebracht,
of de ~?Sten van verbeteringen te eniger tijd aan de
~ooppnJ~ va1; de hoeve mochten zijn toegevoegd, of
mgeval m t~rmen van d e ·Wet enig voorschot aan
d e huu rder Ihocht zijn ve rstrekt, dan moet de huur~er .alle ge~?i.nven op zijn hoeve, welke van substan•
ttele a_ard z1ir1, tegen brandschade verzekeren bij ~en
geveshgde Verzekeringsmaatschappij voo r de volte
waarde, en m,_iet hij de polis of polissen op de Minister
cederen en dezelve zowel als de vernieuwingskwitan·
ties van zoc!cinige polis of polissen, bij de Minister
deponeren. L':.o!ang d e Minister zulks van d e huurder
mocht verlank en moet d e huurder zodanige verzekering in st~!1d l10uden en ·ingeval de huurder in gebreke
mocht bh1ven zodanige . verzekering aait te g a a:n of
van kracht tf: doen zijn, dan kan de Minister zulks
doe~ en zal deze gerechtigd zijn de kosten aan zo•
damge verze½ering verbonden dadelik van de huurder

in te vordere11.

14. 9edu,,ende de huurtermijn (behalve he
eerste Jaar ''vaarin geen huur betaalbaar zal zyn
moet de hm1rder aan de Sekretaris voor Landen
Windhoek qt <liens vertegenwoordiger handelende
namens de Sekretaris voor bet Protektoraat te
Windhoek (·f f aan zodanig antler ambtenaar a.ls
van tyd tot tijd daarvoor mocht worden aangewezen, stipt . en geregeld, als huurgeld onder dit
huurkon~rakt betalen een zuiver bedrag, vrij van
alle kortmg welke ook van £ . • . . . · · · •
~eder halfja~1.r, gedure~de het tweede en derde
Jaar van de o-enoemde termvn, en £ . . . . • .
• • • • • : ieder halfjaar, gedurende het vierde
en vyfde Ja.ar van de genoemde terrnijn, welke
balfjaarlikse huur vooruit betaalbaar is op de
eerste <lag ~an· . . . . . . . . . . .
. en de
. . . . . •·
. . . . . . . . . . in elk jaar
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15. (1) The lessee shall, subject to the provision s
hereinafter contained have the right to give no1ice in
writing at any time during tt1e said period of five
years or at the expiry thereof or during or at the
expiry of any period of extensir; n of the lease, that he
will purchase the holding in ac cordance with the Act,
provided, that at the date of h[s exercising that right
he has in every respect compiied with the provisions
of the Act and has fulfilled ail Hie terms and conditions
of the lease.
(2) The said notice shall be transmitted to the
Minister by the lessee (a) six months at least prior to the date when he
propo~es to _exercise_ the i'ight, if tha t be during
the said period of hve Ytl.ars of the lease or of
any period of extension of th e ·1ease; or
(b) six mo nths at least p rio;_ to the expiry :.>f the
· lease, if it be at such expirv that he proposes to
exercise the right;
and the right shall be deemed to have been exercised
and the purchase made, subject always to compliance
bv the lessee with the pro\'isk,ns of the Act and the
fulfilment by him of the terms a nd conditions of the
lease, at the said date o r af H h 1 expiry of th e lease, as
the case may be.
(3) U pon exe rcising th e ri irht of purchase aforesaid, the . purchase price of £"' . . . . . . . . .
together with interest thereon at the raie of 4 per
cent per annum calculated fron1 th e date of purchase
shall be payable to the Govermhent by the lessee halfvearly in advance by forty eqwi1 instalments of £ . .
: . . . . . . . . Provided that the purchase price
of the holding an? the instalr11ents payabie thereon
shall be increased m the event ~>f the cost of any improvements effected by the Or~vernment, in term,; of
the Act, being added to the pu rchase price of the
holding, and the . manner and place of 1,ayment and
the official to whom payment :..hall be made shall be
as prescribed for payment of i'ent in cla us e 14: Provided that th e lessee may at any time subsequent to
the date of purchase pay to th ~ Government the s um
representing the purchase price o r any balance thereof
then unpaid or any sum nof b eihg less than twen ty-five
pou:1ds sterling on account of S.ttch balance: Provided,
further, that if any s um be ~::> paid on account of
balance a pro rata reduction ~hall be made either in
the number of future payments or in the amount of
such payments: Provided also that if such purchase
price or balance thereof (other than a ny such sum
afo resaid on account of balanc~) be paid prior to th e
expiry of ten years after the commencement of the
lease the s um of one. shilling P~r annum shall be pay.able bv the lessee to the Goverhment as from the date
of pay-ment of the purchase price up to and including
the date of the expiry of ten _yc;hs after the commencement of the lease, unless a Grant has been issued under
section forty· th re e of the Act before the expiry of
the sai,I period of ten years.
( 4) The lease shall be end: ;rsed to the eff ~ct that
the right to purchase has been exercised and the date
from which it shall operate shall be s tated in such
endorsemen t.
16. T he less ee s hall not 11::,.-v or exact fro m anv
native o r colo ured resident, '. lr \\·ho ma\' bccom·e
resident on the holding, any :·.onsideration ·· in money
o r kind in respect of rent of al~\ portion of the holding
without the w ritten consent
the Minis t er; provided
that the lessee shall ha\'e the f\ o-ht to contract or hire
the labo ur or s ervices of any o/' all of the said natives
o r coloured persons for the <\gricultural or pastoral
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Met dien verstandedat, indien later aan de koopprys van de boeve
enig bedrag wordt toegevoegd, de veranderingen in de huurgelden als bepaald in de
N ederzettingswet Wyzigingswet, 1917, als
gewyzigd door Proklamasie No. 14 van 1920
zullen worden aangebracht en op dit huilrkontrakt van toepassing zullen zyn;
het gezegd huurkontrakt met toestemming
van de Minister kan worden verlengd voor
een verdere termyn van vijf jaar, tegen een
huurprijs door de Minister te worden vastgesteH, maar in geen geval minder te bedragen dan een som berekend tegen 4 per
cent per jaar op de koopprys van de hoeve
op de datum waarop die verlenging van
huurkontrakt mocht zyn aangevangen.
15. (1) Behoudens de hierna genoemde bepalingen, zal de huurder het recht hebben om te
eniger tijd gedurende de genoemde termijn van vyf
jaren of bij afloop daarvan schriftelik kennis te
geven, dat hij de hoeve overeenkomstig de W ~~
zal aankopen, mits hij op de datum waarop h1J
dat · recht uitoefent, in alle opzichten voldaan
heeft aan de bepaliugen van de Wet en alle
termen en voorwaarden van het huurkontrakt
is nagekomen.
.
(2) De gezegde kennisgeving zal de Minister
door de huurder worden toegezonden(a) minstens zes maanden v66r de datum
waarop hij zich voorstelt het reoht uit
te oefenen, indien dat gedurende de
genoemde termijn van vijf jaren mocht
zijn; of
(b) minstens zes maanden v66r de afloop
van bet huurkontrakt, indien hij zich
mocht voorstellen bij afloop daarvan het
recht uit te · oefenen; ·
en het recht zal beschouwd worden te zijn uitgeoefend en dP- koop gesloten, onder de verstan1houding altijd dat door de huurder voldaan 1s
aan de bepalingen van de Wet en de termen en
voo1 waarden van het huurkc,ntrakt, op de genoemd e datum of bij de afloop van het huurkon•
irakt, naar het geval mag zijn, door hem zijn
nagekom·en.
(3) Na de uitoefening van bet recht van aankoop als voormeld, zal de koopprijs van £ . . .
. . . . . '. . . . . , te zamen met rente daarop
tegen 4 percent · per jaar, berekend van af de
datum van aankoop, door de huurder aan b~t
Goevernement betaalbaar zijn halfjaarliks voormt
_in veertig gelijke paaiementen van £ • • . • • .
.. Met dien v,erstande dat de koopprijs van de
hoeve en de daarop betaalbare paaiementen verhoogd zullen word.en ingeval de kosten van
verbeteringen, door het Goeverneme?.t volgens
de Wet aangebracht, aan de kooppnJS van de
hoeve worden toegevoegd en de wijze en ~e
plaats van betaling en de ambtenaar aan wie
moet worden betaald zullen zijn als voor de
betaling van de huur voorgeachreven in klausule
veertien, met dien verstande, dat de buurder te
eniger tijd na de datum van aankoop aan ~~t
Goevernement de som kan betalen, de kooppn,1s
voorstellende, of enige alsdan onbetaalde b_~lans,
of enige som niet minder zijnde dan v1Jf . en
twintig pond sterling op rekening van zodamge
balans; verder met dien verstande, dat indien
aldus enige som op rekening van balans mocht
worden betaald, b.etzij het aantal van de verdere
betalingen of het bedrag van zodanige betalingen
pro rata zullen worden verminderd ; met _<lien
verstande ook, dat indien zodanige kooppriJS of
balans daarvan (een ander bedrag · als voorme1
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op rekening van balans) v66r de afloop van tien
jaren na de aanvang van het huurkootrakt mocbt
worden betaald, df sorn van 1s. per jaar door
a~ huurder aan hel Goevernement betaalbaar zal
zijn van af de dati1m van de betaling van de
koopprijs tot en milt de datum waarop tien jareo,
na de a ~nvang van het huurkontrakt, zijn verstreken tenzij v66r de a.floop van genoemde termijo
van tit·n jaren een grondbrief is uitgereikt krachtens artikel drie en veertig van de Wet.
(4) H et huur.'tontrakt zal worden geenoosseerd ten effekte ,1nt bet recht tot aankoop is
17. (1) (a) The lease shall be liable to cancellation uitgeoefend en zodinig endossement zal de datum
by the Governor-General if any provision verrueldeo waarop !Jet in werking zal treden.
of the Act with which it was the lessee's
16. De huurder mag van geen nature), die op
duty to comply be not complied with or
de
hoeve woonachlig is of daarop mocht komeo
any condition of the lease be not fulte wonen, enige Vt' ...goeding eisen of vorderen in
filled.
geld of waren. in ,'erband met de huur van enig
(b) In the event of the lease being held by gedeelte van de b)eve, zoader daartoe de schriftwo or more les£ees joint!;, and one or telike toes temming: van de Minister te hebbeu
more of the lessees failing to comply -verkregen, met di,~n verstande, dat de h-iurder
with or to fulHl ti1e conditions as afore- het r·echt zal hel)beo om die1:1st- of arbeidssaid the lease shall likewise be liable kuntrakt en aan te i ;aan met een of meer, on verto cancellation in terms of section scbillig wie, van ::le genoemde naturellen voor
twenty of the Land Settlement Act de ontwikkeling v,i~1 de landbouw of veeboerderij
op de hoeve en 01rt met de genoemde n aturelleo.
Amendment Act, 1917.
een overeenkomst te treffen, ten effekte dat de
(2) In the event of a conviction of the lessee for vergoeding voor zi:ilke dieosten of arbeirl in de
making any such false declaration as is referred to in vorm kan zijn vil11 het te hunner bescbikking
sections e i g h teen and t w en t y- one of the Act, . stellen van een st:ik grond voor bebouwing of
or in the event of the lessee failing to comply with the de weiding_ van ,,~e, of voor beide zulke doelprov.isions o'f clause 2 of the lease, the lease may be einden. Indien e':ih of meer van de geooemde
forthwith cancelled.
naturellen, ten tijd_El van de aanva11g van het
(3) In every other case written notice of intention buurkontrakt op q_e boeve woonachtig, mocht
to cancel shall be transmitted by the Minister to the afslaan of weiger,1q om met de huurder een of
lessee by registered post addressed to his last known antler buurkoutrakt aan te gaan, dan zal de
place of abode and the notice shaH specify _a period laatstgenoemde hf:t recht h ebben om zo'n nature!
·
within which the de~ault of the les-~ee sha.l be remedied, of zulke naturelle11 te verwijderen.
and if within that period the default · be not remedied,
17. (1) (a) H et ~i\1urkontrakt zal blootstaan aan
then the lease s hall be liable to cancellation as afore- kanselatie door d~. Goeveroeur-generaal, indieu
een of antler bepE1ling va.n de Wet, welke het de
said. •
plicht was van ,iq huurder na te komen, niet
(4) If on or before the expiration of the lease by mocht zijn nagekcHfien, of enige voorwaarde va.n
effluxion of time the option of purc11ase referred to h et huurkontrakt Il\et mocht zijn vervuld.
in clause 15 hereof be not exercised by the lessee as
(b) Ingeval het ~~tmrkontrakt door twee of meer
therein provided, or upon cancellation of the lease for
huur
ders gezamer11 ik wordt gehouden en een of
any cause whatever men:ioned in su'.J-c:auses l (a), 2,
met>r
van de huurc18i's in gebreke mocht of mochten
and 3 of clause 17 of this lease, or on the surrender of
blijven
om aan ,dB voorwaarden te voldoi>n of
the lease, and such surrender being accepted by the
dezelve
na te kotT•"!-n als voorzegd, dan zal het
Minister, the right to occupy the hoidi9g" with all imhuurkontrakt
ev1~rn~ens in termen van artikel
provements thereon shall revest in the Government,
twintig
van
de
~te(ierzettingswet Wijziging$wet,
and no compensation sha)] be payable for any improve6 n gekanseleerd.
1917,
kuonen
word
ments made on or materials annexed to the holding by
(2) Iogeval de h 11urder schuldig mocht worden
the lessee (wheth er or not the same have heen made or
annexed with the knowledge of the Government); pro·- bevonden aan bet maken van e,m vab;che vervided that if, on the expiration of the lease by effluxion kJaring, waarop i:; t;ezinspeeld in artikels achtien
of time, and on failure of the lessee to exerche the en een en twintii5° van de \Vet, of ingeval de
•option of purchase a'.oresaid or whenever the lease has huurder in gebreke mocht blijven te vol9o~n aa.n
been cance:led for causes other than are re~erred to in de bepalingen van , klausule twee van hd huursub-clause (2) aforesaid, or on the surrender or 'the kontrakt, dan karL fiet huurkontrakt dadelik wvrlease, and such surrender being accepted by the Mi- den gekanseleerd·
riister, a new lessee has on atotment paid in cash for the
(3) (n ieder artdar geval zal door de Minis! er
value of the improvements or for the materials afore- aan de huurder s,3hrmelik kennis worden gP.g,'.ven
said, the amount so paid shall, subject to the provhions van dit voornen1 e4 tot kansela.tie, p~r geregiof sections twenty-four, thirty-se ven , and streerde briP.f geildr_esseerd aan zij11 laatsthe kende
thirty-eight of the Act be paid. over to the lessee woonplaats e~ d 9 )':ennisg-eving zal de tijd verwhose lease has been cancelled.
melden binnen .W81 kP, het verzuim van de buur(5). Whenever a lease has been cancelled for reasons der moet worden Lersteld. en indien binnen die
tyd het verzuim ni.=:t mocbt zijn bersteld, alsdan
other than are referred to in sub-clause (2) of clause 17
zal
bet huurkontrakl; kuonen worden gekansdeerd
of this lease, or has been surrendered, and such surals
voorzegd.
render has been accepted by the Minister, and the
(4) Inclien bij of v66r de beeindigin~ van bet
lessee has paid any or all the instalments of purchase
price, any instalments so pai:i shall, subject to the huurkontrakt do0 r tijdsverloop de hu urdP-r bet
provisi':>ns of sections t wen t y - f o u r, th i rt y - recht van aankoDP he Joeld in klausule vijftien
seven, and thirty-eight of the'Act be repai:i to niet uitgeoP.fend h c.,;,ft, zoals daarin oep:'1.alJ, ot
bim, less an amount equar to "'the interest payaole as bij vernietig5ng van het huurkontrakt om een

development of the holding and to agree with the
said natives or coloured persons that the consideration
for such labour or service may take the form of placing
at their disposal an area for cultivation or the depasturing of stock, or for both such purposes. Should
any of the said natives or coloured persons resident on
the holding al the date of commencement of the lease
decline or refuse to enter into any contract of hire with
the lessee, the latter shall have the right to remove any
such native or coloured person ·or natives or coloured
persons.
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prescribed in sub-seclion fh re e of section t w en t y s e v. e n of the Act on th~ . purchase price of ·the
holdmg to the date on wh!ch the cancellation takes
place or surrender is acceptt::tJ, as the case may be.
(6). Th_e cancellation, acceptance of surrender, or
determmahon of the lease ~hall not b e construed as
extinguishing any debt du e: from the lessee to the
Government unde r the lease
. 18. (1) If (a)_ not less thqq ten y ears have exptred
smce the date ot the commer!cement of the lease· and
(b) all ' the instalmenfs of purchase price and all ~ther
moneys due to the G~ver~mtnt have been paid; and (c)
t~~ lesse~ has complred_ m 111 respects with the pro:v1s1ons of the Act and with t11e terms and conditions of
the lease; h e shall be entitled to obtain a Government
Grant of the holding in term~ '.:lf section forty-three
of the Act.
(2) Until th e issu e of 1 Government Grant the
lessee shall, notwithstanding lhat all monies due 'from
him to. the Govemme~t ha'\e been paid, continue in
possession of the holdmg l\nder the te;-ms and conditions of the lease and SUI'Jiect to the orovisions of
the Act.
.'
19: The Minister sha!l ha,e ·the rig h t at all reason-

a?le times t o. enter and inspect the ho lding and supervise the workmg thereof an d b ascertain by such means
as he may think fit,whether o r nol the lessee has occupied and is occupyi~?" his holding in accordance with
the Act, and has fulfilled and is fulfilling all the conditions of the lease.

20. T.he lessee shall acccJJt liability fo r any bound~ty or other fence~ on lhe holding or any mterest or

other charges due m conneq;a n with su ch fences, and
such_ liability shall be. goveb1ed by a ny law in force
apphcable to the erection, l'!1aintenance, or use ol such
fences .
21. In the event oi any ·' f'!ncing having been erected

at the date of allotment on the boundary of the holding,
iflnd the c?st of value of the said fencing having been
included ·;m the purchase pi.lee of the holding, or in
J:he event of any boundary tct1cing ·being after allotment
erected by the Minister and the cost thereof added to
,t he said purchase price, the fessee shall take such steps
as may be necessary to re(:over from any adjoining
owner su_ch contribution, if a ny, towards the _cost of
su~h- f~ncmg as ~ay be o r _become payable by the said
~d101mng_ owner m terms of any law relating to fencing
m force m the Protectorate 0f ·south-West Africa.
Provided that any contribution so recovered shall
wi_th_in twenty-on e days, be paid by the lessee to th~
Mm1ster, w~o shall thereupoh reduce the purchase price
of the holding by such am:..mnt; the rent a nd instalments payable in terms or the lease snail also be
reduced accordingly.
22. The lease is subject to the laws for the time
being of the P rotectorate uf South-West Africa respecting Min_er~ls, Prospecting, Mining and all rights
and matters mc1dental thereto.
23. Besides the provisfr,ns herein contained and
implied, the _provisio_ns of the Act and all regulations
made from ttn:e to ttme theteunder shall, so far as the
same are a1:p11cable, apply
the lease and be binding
as fully as 1f they were set fo rth h erein.
Thus done and sig ned ,1t . . .
on the .
, 'lay of . .
19 .

t>

_
Secretary for Lands
Signed by the Secretary tor Lands
in the presence of:
1.

2.

van de r edenen, vermeld in subklausules (1) (a)
(2) en (3) van klausule zeventien van dit h uurkontrakt, of indien het buurkontrakt wordt opgegeven en zulks door de Minister wordt aangenomen, dan zal het recht om de hoeve met alle
verbeteringen daarop te okkupercn aan het Goevernement terugvallen en zal geen vergoeding
b etaalbaar zijn voor enige verbetering door de
huurder op de hoeve aangebracht of voor materialen daaraan toegevoegd lhetzij dezelfde zijn
aangebracht of toegevoegd met of zonder medeweten van het Goevernement), met dien verstande
dat indien, na beeindiging van het huurkontrakt
door tijdsverloop . en bij verzuim van de huurder
om de optie van aankoop als voorzegd uit te
oefenen , of wanneer het huurkontrakt gekanseleerd mocht zijn om andere redenen dan genoemd
in subklause (2) als voorzegd, of het huurkontrakt
wordt opgegeven en zulks door de Minister wordt
aangenomen, een nieuwe huurder, bij toekenning
voor de waarde van de verbeteringen of voor de
materialen als vermeld, kontaut mocht hebben
betaald, bet aldus betaalde bedrag onderworpen
aan de bepalingen van artikels viee eu twintig,
zeven en dertig en acht en dertig van de \Vet,
zal worden uitbe taald aan de huurder, wiens
huurkontrakt gekanseleerd is.
(5) Steeds wanneer een huurkontrakt gekanselcerd is om andere redenen dan vermeld · in
subklausule (2) van klausule zeventien (2) van
dit huurkontrakt of is opgegev en en zulks door
de Minister is aangenomen, en de huurder sommige of alle paaiementen van de koopprijs heeft
betaald, zullen alle paaiementen aldus betaald,
onderworpen aan de bepalingen van artikels vier
en twintig, zeven en dertig en acht en dertig van
de \Vet, aan hem worden terugbetaald, verminderd met een bedrag gelijk aan de rente, betaalbaar zoals voorgeschr even in subartikel (3) van
artikel zeven en twintig van de W et, op de
koopprijs van de hoeve tot de datum waarop de
kanselering plaats vindt of de afstand van het
buurkontrakt is aangenomen, wat het geval mocht
zijn.
(6) De kansel ering, aanneming van de afstand
of beeindiging van bet huurkontrakt zal niet
worden geacht enige schuld van de huurder aan
het Goevernemeat onder het huurkcntrakt te
niet te doen.
18. (1) Indien (a) niet minder dan tien jaren
ver1open zyn sedert de datum van de aanvang
van het huurkontrakt; en (b) alle paaiementen
van de koopprys en alle gelden aan het Goeveroement verschuldigd zyn opbetaald; en (c) de
huurder in alle opzichten voldaan heeft aan de
·bepalingen v an de W e t en aan de termen en de
voorwaarden van het huurkontrakt ; dan zal hy
gerechtigd zyn in termen van artikel drie en
veertig van de W et een grondbrief van de hoeve
te verkrygen.
(2) Tot tyd en wyle een grondbrief is uitgereikt, zal de huurder, niettegenstaande alle door
h em aan het Goevernement verschuldigde gelden
m ochten zyn betaald, in bezit van de hoeve blyven, volgens de termen en voorwaarden van het
huurkontrakt en ook onder worpen aan de bepalingen van de Wet.
19. De Minister zal op alle redelike ty den het
recht hebben zich op de hoeve te begeven, dezelve te inspekteren en toezicht te h<mden op de
bewerking daarvan en op zodanige wyze als hy
moge goedvinden zich te vergewissen of de
huurder zyn hoeve al of niet heeft geokkupeerd
en bezig is die te okkuperen in over eenstemming
met de Wet en of hy alle voorwaarden van bet
huurkontrakt heeft vervuld en bezig is ti ..-ervullen.
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Thus done at .

. on the

. 19 .

. day of.

Lessee
Signed ~y the above-named Lessee
in the presence of:
L ....... .
2. . . . . . . . .

It is hereby agreed that the option of purchase has,
m ter"ms of section t w en ty- seven (3) (a) of the
Act been exercised from . . . . . .
day of . . . . .
. . 1() . .

.

Secretary for Lands
Signed by the Secretary for Lands
in the presence of:

L
2. . . .

.

-

.

.

.

Lessee ··
Signed by the Lessee in the presence of:

,t.

2. . . .
SCHEDULE f.
Reference No . .
OOVeRNMENT GRANT.
(Issued under the provisions of the Land Settlement
Act 1912, and the Land Settlement Act Am endment Act, 1917, as applied to the Protectorate
of South-West Africa by Protectorate Proclamation No. 14 of 1920.)
Whereas a· certain . . . . . . .
farm or piece of land named . . - . .
No. . . . . . . situat e in the Dis trict of .
·1n thc.Pr~te~to~ate of South-West Africa, has b e~n sold
under the Land Settlement Act, 191 2, as amended by
the Land Settlement Act Amendment Act, 1917 and
applied with modifications to the Protectorate by Proclamation No. 14· of 1920, by the Government of the
Union of South Africa under and by virtue of Executive
Council Minute No. .
. of .
to . .

for the sum of .
. . . .
. . . sterling.
Now, therefore, these presents witness that there
is hereby granted by the Governor-General of the
Union of South Africa unto the said . .
the said farm or piece of land named . . . .

(Here insert description, situation, and extent of
land, and describe the diagram or general plan
thereof.)

20. De huurder aanvaardt alle verantwoordelikheid voo.r enige grens- of andere oroheining
op de hoeve of voor enige rente of andere kosten in verband met zodanige omheiningen betaalbaar er~ die aansprakelikheid zal worden
geregeld bi enige Wet van kracht en van toepassing op de oprichting, het onderhoud of
gebruik var~ zulke omheining.
21. Inge·fal een ombeining op de datum van
toekenning opge1icht is op de grens van de hoev~
en de kostE•n of de waarde van bedoelde omhe1ning zyo ir•. de koopprys van de hoeve opgenomen, of ibgeval een grensomheining na de
toekenning door de Minister opgericht is en de
kosten daar'iran aan bedoelde koopprys toegevoegd
zyn, moet d~ huurder zulke stappen doen al~ nodig
moohten z;y"-!1 om op een aangrenzende e1genaar
zodanige bt drage, indien enige, tot de kosten
van zodani~e omheining te -verhalen, als door
bedoelde a,lngrenzende eigenaar betaalbaar mocht
zyn of worQ.en in termen van enige ~et op omheiningen netrekking hebbende op en m het Protektoraat v.!i.n Zuid West Afrika van macht.
Met die{! verstaude dat enige alzo verhaalde
bydrage hif'm en 21 dagen door de _huurder aan
de Ministei' betaald zal worden, die alsclan de
aankooppr;f_~ van de hoeve met zodanig bedrag
zal verrninC! eren; de huurgelden en paaiemeuten
die in tern1en van bet huurkontrakt betaalbaar
zyn, zullen eveueens dienovereenkomstig worden
vermindercJ.
·
22. Dit huurkontrakt is on:derhevig aan de
voorlopig Pestaande wetten van· het Protektoraat
yan: Zuidw~•st Afrika aangaande mineralen , prospekteren, rq:ynwerken en alle recbten en zaken
daarop betrokking hebbende.
Behalvc1 . de bepalingen hierin vervat en begrepen, zul_lP.n de bepalingPD van de \Vet en alle
r egulaties '-'an tyd tot tyd daar_onder gemaakt,
voor zover dezelve van toepassmg zyn, op bet
buurkontn , lt.t toepasselik zyn en volle bindende
kracht bebton, evengoed alsof zy hierin waren
opgenome11,
Aldus g~daan en getekend te . . . . . . . . . ,
op de . .
. dag van . . . . . . . 19 .

Sekretaris voor Landen.
Getekend ~oor de Sekretaris voor Landen
in ~egenwoordigheid van:
1 . . . . . . . . ..
2 ... ... ... .

. . . . , op de

Aldus irtdaan te .
. . . . . nag . . . .

. .

.

.

~

. 19 . .
. . . .. . .- . . .

Huurder.

.

Getekend door de Huurder in
tegenwo0rdigheid van:
1.

. . . . ....... .

2 . . . . . . . . . .- . . . .

..
with fu ll po\Y er and authnrity henceforth to possess
the same in perpetuity.
This grant is made on the conditions :

(a) it is subject to the laws for the time being
of the Protectorate of South-West Africa respecting Minerals, Prospecting, Mining and all
rights and matters incidental thereto.
(b) That the Oovernor-Oenerai may at any time,
and in such manner and urfder such conditions
as he may think fit,
(i) construct or authorize the construction of
dams or reservoirs upon the land hereby
granted;

HiermE:de wordt overeengekomen, dat de optie
van aank<l<)p in termen van artikel zeven en
twintig (3) (a) van de Wet is uitgeoefend van af
de . . . . . . . . dag van . . . . . . . . 19 . •
Getekend Qoor de Sekretaris voor Landen
in togenwoordiglleid van :
1.
2 . . . . . . • . . . . . .. . .

Sekretaris voor Landen.
Getekend door de huurder in
tegenW oordigheid van:
1.
2 .. .. .... .

Huurder.
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(ii) construct or authorize the construction upon,
BIJLAGE F.
·through, or unller the lane! hereby granted of
Referte No.
water-furrows, .pipe-lines, canals, and drains,
Goevernements Grondbrief.
and conduct or authorize the conducting of
water therefrom or thereo.ver for the benefit Uitgevaardigd onder de bepalingen van de Kroongrond Nederzettiogswet van 1912, en de Neof the public or of any l)w ner o r occupier
derzettiogswet wyzigingswet van 1917, zoals
of neighbouring land;
toegepast op het Protektoraat van Zuidwest
(iii) construct and work or authorize th e conAfrika door Protektoraat Proklamasie No. H
struction and working, subject to the provan
1920.
visions of any law, of ra.ilways, roads, teleN
ademaal
een zekere . . . .
. plaats of
g raph and tel~phone lines on or over the land
hereby granted ;
stuk grond genaamd . . . . . .
and take materials from the iand hereby granted No. . . . . , gelegen in Distrikt .
for the purposes of any sucli works.
P~otekt~r~at ~~n · Zuid~e~t · Af~ika ·o;e;Compensation shall be baid to the g rantee
fo r any loss or damage s~i"stained by him by eenkomstig de Kroongrond Nederzettingswet,
reason of the exercise of tl1e powers aforesaid, 1912, als gewyzigd door de Nederzettingswet
provided, however, that th~re · shall be set off Wyzigingswet van 1917 en door Proklamasie
against the loss or damage c~used to the grant~e No. 14 van 1920 met wyzingen op het Protektothe benefit instant or prosp ective which he derives raat toegepast door het Goevernement van de
or is likely to derive by reason of the construction Unie van Zuid-Afrika in termen en uit kracht
of the works. ln the e vent of compensation being van de Minute van de Uitvoerende Raad No..
payable the ·amount thereof shall b e mutually van . . . . . . . .
agreed upon or, failing such agreement, shall be verkocht is aan . .
determined by arbitration.
(c) That the Governor-General shall have the right voor de som van .
. . . . . . . . . .
. sterling.
to resume for public purpo~es the whole or any
portion of the land hereby alienated, subject to
Zo is het dat door de Goeverneur-generaal
the payment of such compensation as may be van de Unie van Zuid-Afrika hiermee wordt toeagreed upon or in default q f agreement as may gekend aan de genoemde . . . . . . . . . . .
be determined 'by arbitratio n as provlded l.n
section forty-five of the Land Settlement Act de g~n~e~de · pia;t~ ~f ·h~t · stuk gr~;d · g~n·a~md
1912, as amended by Pms tamation No. 14 of
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . ...
1920.
(Vul hier in een beschryving, de ligging en de
(d) That the land is subject to all reservations, grootte van do grond en bescbryf de kaart of het
servitudes, obligations, la\vs, and regulations
generaal plan ervan.)
which already exist or may hereafter be established or made by compet~ht authority.
(e) That all roads, thoroug hfar-es, and rights of out- met volle macht en autoriteit om voortaan in
span being or existing .on th ~ land hereby granted eeuwigdurend bezit daarvan te zyn.
shall remain free and une11tumbered unless the
Deze toekenning gesohiedt op de volgende
same\ be cancelled, closed, or altered by comvoorwaarden
:petent authority.
(a) Dat dezelve onderhevig is aan de voor(f) (Here insert -any special S.er.vitudes.)
lopig bestaande wetten van het Protekto(g) · That the owner shall b e liable for the prompt
raat van Zuidwest Afrika aangaande Minepayment of such land to,xes as are payable
ralen prospekteren, mynwerken en alle
acco rding to law, and parHcularly to (here derechten en zaken daarop betrekking hebscribe quitrent or other payment to be made.)
bende.
·
Thus done and sig nea by (here state de(b)
Dat
de
Goeverneur-generaal
te
~niger
tyd
signation of signing offict r and authority fo r
en
op
zodanige
wyze
en
onder
zulke
sig:ting grant).
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I)'!partment No ..
(Section I 1.)
DEPARTMENT Of· LANDS.
LEASE (WITH OPTION Of bURC HASE) UNDER
THE LAND SETTLEM:tNT ACT, 1912 (ACT
NO. 12 OF 1912), ·As AMENDED BY THE
LAND SETTLEMENT ACT AMENDMENT
ACT, 1917 (ACT NO. ~3 Of 1917), AND BY
PROCLAMATION NO. 14 O F 1920.
Deed of Lease made . this . . . . . . . day of
• . . . . . . . 19 . . behv een . . . . . . .
• . . . . . in his capacity as the Secretary for
Lands of the U nioi: ?f South Atrica, and as such acting
on behalf of the Mm1ster _of Lan\1s and representing the
Government of the Union of South Africa and of
the Protectorate of Sout~-We_s;"t Africa, by virtue of
and pursuant to a regulation fr-am ed in that behalf in
terms of section f, or t y - six (c) of the Land Settlement Act (No. 12 of 191 2), as a r:,;ended by Proclamation
No. 14 of 1920, and ap proved by- the G overno r-Oeneralin-Council, hereinafter and in the conditions annexed
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voorwaarden als by moge goedvinden:
op de bierby toegekende grond damm_e~ of
reservoirs kan aanleggen of maoht1gmg
daartoe verlenen;
(ii) op, door of onder de hierby toegekende
grond, watervoren, pypgeleidingen, kanalen en afvoersloten kan maken of macbtiging daartoe verlenen, en ten bate van
het algemeen of van enig eigenaar of
okkupant van aangreozende grond daarvan of daarover water kan leiden of
machtiging daartoe v.erlenen; .
(iii) op of over de hierby toegekende grond,
onderworpen aan de bepalingen van de
wet, spoorwegen, wegen, telegraaf- en
telefoonlynen kan aanleggen en beheren
of machtiging daartoe verlenen;
· en voor de doeleindeo van al derge1yke
werken materialen van de hierhy toegekende
grond kan nemen.
Aan degene aan wie de grond is toegekend zal enig verlies of -sohade, door .hem
geleden als een gevo]g van de ·uitoefening
van de machten voormeld, worden vergoed,
met dien verstande echter, dat het verlies
of de schade, aan diegene aan wie ·de grond

(i)

SCHEDULE O.

.

.
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hereto referred to as the Government of the one part
and . . ~ . . . . . . . . .' . . . . . '.
of the other part.
Witnesseth:
That the Government hereby lease . and let to
the said . . . . . . . . . .
(hereinafter and in the conditio~s ~nn~x~d her~to ·re~
f erred to as the lessee), who hereby accepts and

rents certain land in extent
hectares • . . . . . . .
diagram framed . . . • .
by surveyor . . • . . . .
dated . . ..
. . . .
whereof is hereto annexed,

. . . . . . . . . .
. . .ares, according to
. . .
, . . .
. . .
. . • .
. . .
. a copy
the said land being .

situate in the Dis trict of .
. .
for a period of five (5) years, commencing on the
. . . . . . . . . . day of . . . . . . . 19 . .,
upon and subject to the terms of the Land Settlement
;Act, 1912 (No. 12 of 1912), as amended by the Land
Settlement Act Amendment Act, 1917 (No. 23 of 1917),
and Proclamation No. 14 of 1920, and to all reservations, servitudes, obligations and regulations which
~lready exist o r may hereafter be established or made
hy competent authority and at a rent calculated in
terms of section t w en t y - f o u r of the said Land
Settlement Act, 1912, as amended by the Land Settlement Act Amendment Act, 1917, and with and subject
to the several · rights expressed in the said conditions
annexed hereto and all of which the lessee bind!! himself and undertakes to fulfil and observe.
Thus done and entered into by the several parties
hereto.
Secretary for Lands.
Lessee
As wibess to the
signature of the Lessee:
1. . . .
2..
. .

.
.

.
.

.
.

.
.

Registered in the Register of . . . . . . , .
kept at .
. . . . ., Book . . . . . .
folio .
. . on the . . . . . . day of
. One thousand Nine hundred and
Registrar of Deeds
CONDITIONS OF LEASE
(WITH OPTION OF PURCHASE.)
1. The following words appearing in the succeeding
conditions shall, if not inconsistent with the context,
bear the interpretation appended thereto:-

(a) ''Act'' or "the Act'' shall mean the Land Settlement Act, 1912, and the Land Settlement Act
Amendment Act, 1917, as applied with modifications to the Protectorate of South-West Africa
by Pre,clamation No. 14 of 1920, or any amend~
ment thereof and shall include any regulations
made thereunder, provided that speci'.ic references
herein to sections ,o r sub-sections of the Act shall
apply to the Land Settlement Act, 1912, unless
otherwise stated.
(b) "Lease'' means the deed of lease to which these
conditions are attached and such conditions read

together.

is toegekend veroorzaakt, zal worden verrekend met h et voordeel, dat by nu of later
uit de aanleg van de werken trekt of waarschynlik zal · trekken. Ingeval vergoeding
zou moeten warden betaald, zal het bedrag
daarvan by qnderlinge overeenkomst worden
vastgesteld, en by gebreke van zodanige
overeenkomst by arbitrage.
(c) Dat de Goeverneur-generaal het recht zal
hebben 01h. de hierby vervreemde grand
geheel of gedeeltelik weder in bezit te
nemen voi::lr publieke doeleinden, behoudens de betaling van zoveel vergoe<:lin.g
als mocbt worden overeengekomen of, by
gebreke van een overeenkornst, door
arbitrage mocbt worden vastgesteld op
de wyze ,Us bepaald in Artikel 45 van de
Kroongro11d Nederzettingswet van 1912,
zoals ge,,f7zigd by Proklamate No. 14
van 1920.
(d) Dat de gfond ·owlerworpen is aan alle
reservatie'.:i, servituten, verplichtingen, wetten en rugulaties welke reeds bes taan of
later op l:1evoegd gezag mochten worden
vastgesteld of gemaakt.
(e) Dat alle ,vegen, doorgangen en rechten
van uitspi~nning, welke op de hierby toe. gekende ~frond zyn of bestaan, vry en onbelemmeri.J. zullen blyveo, tenzy dezelve
door bevclegde autoriteit mochten worden
gekansele'3rd, gesloten. of veranderd.
,,
(f) (Vul hier il1 alle speoiale servitute"n.)
(g) Dat de eig:enaar aansprakelik zal zyn voor
de stipte betaling van zodanige grondlasten als volgens wet betaalbaer zyn, en
in het bi£1zonder (omschryf hier de rekognitie of af1dere betalingen, welke moeten
gescbiede!'1).
Aldus gedaan en getekend door (vermeld bier
de titel van de a1T1btenaar, die tekent en de machtiging· voor de tEikening van de grondbrief).
BIJLAGE G.
Departement No..
(Sektie 11.)
DEPART~MENT VAN LANDEN.
Huurkontrakt (rr1~t Optie van Aankoop) krachtens
de Kroongrc11_1ct Nederzettingswet, 1912 (Wet
No. 12 van 1912), zoals Gewyzigd ,door de
Nederzetting~wet Wyzigingswet, 1917, (Wet
No. 23 van :l:H7) en door Proklamasie No. 14
van 1920.
Akte van hml.j_•, aangegaa:ri deze . . . . . . .
dag van . . . . . . . . . 19 . . tussen .
. . . . . . . . , in zyn hoedanigheid als Sekretaris voor Land13f1 van de Unie van Zuid-Afrika,
en als zodanig l1_andelende namens de Minister
van Landen en C\e Regering van de Unie van
Zuid-Afrika vert~genwoordigende, krach tens en
overee11komstig B!:m regulatie, daartoe opgetrokken in termen v!ln artikel zes en veertig (c) van
de Kroongrond l'~ §derzettingswet (No. 12 van 1912)
als gewyzigd dc'or Proklamasie No. 14 van 1920
en goedgekeurd <:1 0 01· de Goeverneur-generaal-in"
Rade, hierna, aJSinede in de aangehechte voorwaarden, genoetnd de Regering ter ener zyde,
en . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ter andere zyde.Getuigt:
Dat de Regeri'ng mits deze verhuurt aan de
gezegde .
. . . . . . . . .
~

u'.) ..,,.... ',_;1

Official Gazette, 16th December, 1920.
(c) "Holding'' shall mean the land hereby leased
and shall include such land after the right to
purchase the land has been exercised.
(d) "Lessee'' shall includt, the trustee in insolvency
of the lessee or the legal representative of a
lessee who has died or become lunatic or any lawful assign o r s u b-lessee of the lessee.
(e) "Sub-let'' o r "sub-lease'' shall include the case
of a gran.t to any P~rson of a right to work
the land or any part ti-iereof on shares or for his
own benefit.
(f) ''The Minister'f$all mean the Minister of Lands
or any person lawfully acting in that capacity or
under his authority.
.
2. The lessee shall, withi!1 six months after the date
of allotment personally take possession of the holdinj?:
allotted, and shall, subject tq the provisions of the Act,
reside thereon in a habitabie house approved by the
Minister, and the lessee sha(! make it his usual abode
for not less than eight mtmths in every year.

3. The lessee shall, in the event of no improvements
being on the holding at thr:: date of allotment, effect
improvements on the Holdi,!g during a period of five
years from the date of trie commencement of the
~ease to a value of not less than 10 per cent of the
ultimate purchase price of the holding as specified in
clause 14 of this lease.
4. (1) In the event of iibprovements being on the
holding at the date of allotment the lessee shall,
immediately after the allotm~nt -to him of the holding,
arrange to the satisfaction ot the Minist er for the care
and maintenance of the imm•ovements, and the lessee
shall further arrange for the care and maintenance .o f
any improvements he may mqke in compliance with the
last _preceding clause or ant improvements made by
means of advances which
may obtain under the
Act, whether the cost of such improvements are or are
not added to the purchase Price . of the holding at any
-til;.e.
(2) If between the date of the allotment and the
date of the lessee taking Hossession of the holding
the Minister be of opinion that the improvements are
not being properly cared fo,. and maintained and are
depreciating or are likely tE, depreciate in value, he
may by notice require the l.essee within a period to
be fixed by the Minister (n_ot _being less than one month
from the date of the notice) to arrange for the . care
and maintenance of the impf-ovements.
(3) If subsequent to the tfate when the Jessee took
_possess1un of the holding l1 c has, in the opinion of
the Minister, failed to. care fer properly and maintain
any of the said improvement<;. the Minister may make
a like requirement as is men_'tioned in sub-clause (2),
but in that case the period d three months shall be
substituted for the period of one month in that subclause mentioned.
( 4) In the event of the l~ssee not complying with
any requirement of this clat,.se relating to the care
and maintenance of imp roVements, the Minister may
-cause all necessary steps to be taken for the care and
maintenance of_ the improvet11ents, and may recover
the cost of taking such step~ from the lessee.
5. The lessee shall not !ie entitled to suhlet his
leas_e or holding o r any ~ar! of his lease or holding
during the currency of th~s tease, or assign, transfer,
or hypothecate any of his interest in the iease or
ho_ld_ing unles~ and until the ,::onsent in writing of the
Mm1ster, sub1ect to such '-'cirnlations as mav be in
force, has first been obtained.'~ In no case will· consent
be given to any h)'.pothecalii n, assignment, transfer,
sub-lease, or sub-letting t<;> ~ahves, Asiatics, or colou red
persons. The presence ot sto'.:.'1< other than the lessee's
stock on the holding shall fi e taken as prima fade
evidence of sub-letting.
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[hierna en in de hieraan gehechte voorwaarden
genoemd de Huurder], die hierby aanvaardt en
h uurt zekere grond, groot . . . . . . . . morgen
. . . .
. . . vierkante roeden , volgens landmeterskaart opgesteld .
. . . . . . . .
. . . . . . . . door Landmeter . . . . .
gedateerd .
. ............. .
en waarvan een kopie hieraan gehecht is, de gezegde grond zynde . .
gelegen in het Distrikt . . . . . . . . . . (
,) voor een tydpcrk van vyf (5) jaren, aanvangende op de . . . . . dag van . . . . . . ·.
19 . . op en onderworpen aan de termen van
de Kroongrond Nederzettingswet, 1912 (No. 12
van 1912), zoals gewyzigd door de Nederzettingswet Wyzigingswet, 1917 (No. 23 van 1917), en
Proklamasie No. 14 van 1920, en aan alle voorbehoudingen, servituten, verplichtingen en regulatics, welke alreeds bestaan of later mochten
worden vastgesteld of gemaakt door bevoegde
autoriteit en tegen een huurprys berekend
volgens artikel vier en twintig van de genoemde
Kroongrond N ederzettingswet, 1912, als gewyzigd
door de Neden;ettiugswet .Wyzigingswet van 1917
en met en onderworpen aan de verschillende
rechten, in de geuoemde, hieraan gehechte voorwaarden vervat, en welke de huurder zich verbindt en onderneemt alle to zullen nakomen en
betrachten.
Aldus gedaan en aangegaan door de ver~
s.c hillende kontrakterende partyen.
Sekretaris voor Landon.
Huurder.
A ls gem1gen voor de
handtekening van de Huurder;
1. . . . . , . . .
. . . .
2. . . . . . . . . . . . . .

Geregistreerd in bet Register van . .
.
gehouden te . . . . Boek . . . . . , folio .
op de . . . .· . . dag van . . . . .
Een ctuizend Negen honderd en . . .

.,
.,
.,

Reg istratem van Akten.
VOOR.W AARDEN VAN HUUR.
(Met optie van aankoop.)
1. De volgende \voorden, in de . hieronder ver- ·
melde voorwaard en voorkomende, zullen, indien niet
in strijd met de samenhang, de daaraan gehechte betekenis hebben:.. (a) "Wet" of "de Wet" betekent de Kroongrond
Nederzettingswet, 1912, en de Nederzettingswet
W ijzigingswet, 1917, zoals met wijzingen to.e gepast op het Protektoraat van Zuidwest-Afrika bij
Proklamatie No. 14 van 1920, of enige wijziging
daarvan, en zal insluiten aHe regulaties daaronder gemaakt, met dien verstande dat waar hierin
speciaal verwezcn wordt naar artikels of subartikels van de Wet dit betrekking zal hebben op
de Kroongrond Nederzettingswet van 1912, tenzij anders_ vermcld.
(b) "Huurkontrakt" betekent de akte van huur waaraan deze voorwaarden zijn gehecht en te zamen
met deze voorwaarden een geheel uitmakende.
(c) "Hoeve" betekent de grond hierbij verhuurd en
sluit die grond in nadat het recht tot aankoop
daarvan is uitgeo efend.
(d) "Huurder" zal insluiten de kurator in de insolverite boedel van de huurder of de wettige vertegenwoordiger van een huurder, die g~storven
is of krankzinnig is geworden, of een of andet
wettig rechtverkrijgende, of onderhuurder van de
huurder.
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6. The lessee shall within twelve months from
the date of the commencement of this lease commence
and continue to destroy to the satisfaction o f the
Mini_ster the noxious 'a nimals and weeds upon his
ho ldmg, and shall thereafter keep the holding free
from noxious animals a nd weeds.
· 7. The lessee shall develop and wo rk the holding
hereby leased exclusive:y fo r his sole use and benefit.
The holding is to be utilized solely fo r agricultural
and pastoral purposes a nd the manufacture of s uch
agricultural and other products as the lessee may raise
thereon.
8. All roads, thoroughfares, and rights of outspan
being o r existing on the holding h ereby leased shall
remain free and unencum bered unless the same be
cancelled, closed, or altered by co mpetent authority.
9. The Governor-General may a t any . time and
in stich mann er and under such condHiQ.ns as he may
think fit (1) (a) construct or autho rize the construction of
·
dams or reservoirs upon th e ho lding;
(b) construct o r authorize the construction upon,
through or under the ho lding .of water furrows,
pipe-lines, canals, and d r~ins,' and conduct or
authorize the conducting of water th erefrom
o r thereover for the bene.it of the public or
of a ny own er or occupier of neighbouring
land;
(c) construct and work o r authorize the construction and working, subject to the provisions of any law, of railways, roads, teleg raph a nd telephone lines on or over the
holding;
and take materials from any holding for the purposes of any such works.
Compensat:on shaJ b e paid to the lessee of
the h olding for any damage or loss sustained by
him by reason of the exercise of the powers
aforesaid; pro\ ided, howe er, t:iat there shail be
set off against the loss or damage caused to the
lessee the bene:it instant or prospec.i.e which
he derives or is likely to derile by reason of the
constructon of the works. In ·the event of compensation being payable the amount thereof shall
be mutually ag reed upon, or fai.ing su ch agreement shall be de termined by arbi tration as provided in sec.i::m forty - f i v e of the Act.
(2) Resume for public purposes the whole or any
port:on of the iand here3y l ;ased, subject to the
payment of such com pen ~a tir,n as may be ag reed
upon, or in de~ault ol aireement as may be
de termined by a rbi tration.

.

10. {a) The lessee shall not cut down, destroy, or
injure any trees o n the holding witnout th e written
permission of the Ministe ~, but foe lessee shall be
entitled witho ut such permi.sion from ti me to time to
u se for fuel on the holding or for d ome.;tic purposes
such dead wood as may be on t:1e holding .
(b) No trees growing on the ho lding shall be
,destroyed, cut down, or up ro . te I by the lessee fo r
the purpose of being converted into charcoal without the wr;tten consen t of th ~ Niini.; ter having first
been obtained.

11. The lessee shall pay to foe Oo·vernment of
the Protectorate, or to any local a!.lfo::>rity such taxes,
quilrents, rates, and other cbarges a3 may customarily
and leg ally be required to be pai:l by a pri , ate landowner.

(e) " Onderhuring" of "onderverhuring" zal insluiten het geval va_i'1 het verlenen aan enig persoon
van een recht o~ de grond, of enig gedeelte daarvan, op aandele~1 of voor eigen voordeel t e bewerken.
.
(f) "De Minister" betekent de Minister van Landen, of __enig pe~•soon, die wettiglik als zodanig,
of op 211n gezag handelt.
2. De huurder mc3et binnen zes maancten na datum
yan d~ toekenning Cle toegekende hoeve persoonlik
in_ bezit nemen, en onderworptn aan de bepalingen
van de Wet daarop \vonen in een bewoonbaar huis
d?or ~e Minister g 0edgekeurd, en de huurder meet
m et mmder dan acht maanden in elk jaar aldaar zijn
geregeld verblijf hot!den.
3. lngeval, ten. tijde van de toekenning, op de
hoeve geen verbetem!gen mochten zijn, moet de huurder, gedurende een termijn van vijf jaren van af de
datum waa'.op het ht1urkontrakt aanvangt, op de ho ev~ verbetenn~en aanbrengen tot een waarde van niet
mmder dan hen percent van de uiteindelike koopp rijs
van de hoeve, zuals i;·especificeerd in klausule 14 van
dit huurkontrak t.
"'
.
4. (1) lngeval,_ t~n tijde van de toekenning, o p
ae hoeve. ver~eten n~·en mochten zijn, moet de huurder, onm1ddehk na Ue toekenning aan hem van de
hoeve, zorg dr~gen i ten genoege van de Minister,
voor de oppassmg e11 h et onderhoud van de verbeteringen en de huurdcr moet verder maa tregelen treffen voor de oppassin1:r en het onderhoud van alle verbeteringen, welke hij overeenkomstig d e . laatstvoor•
af~aande klausu l~ mt:,cht aan brengen, of ,plle verbetenngen door m1ddei van voorschotten, welke h ij in
t ermen van d_~ w et mocht hebben verkregen, aan•
g~b racht, het~J de 1,i:lsten van die verbeteringen ooit
b1J de kooppn JS van <le hoeve zijn gevoegd,· of niet.
(2) Ind1en tusseri de datum van de toekenning en
de da~u~ waarop de huurder de hoeve in bezit neemt,
de. Mm1st~r ,:311 O0i'deel mocht zijn, dat de verbeten!1gen met ~~hoorlik zijn opgepast en onderhouden
en m waarde z11_n venninderd, of waarschijnlik in waarde ~~lien ver~mder~11, dan kan hij de huurder aans-::hn1ven om bmner~ '::!en tijd, door de Minister te warden "..astgesteld (me\ minder zijnde dan een maand
van at de _datum va~ de kennisgeving) te zorgen voor
d e oppassmg en het in stand houden van de verbeteringen.
(3)_ lndie~, na d.c datum waarop de huurder de
hoeve m bez1t _h ~eft genomen, hij, volgens het oord eel van de Mm1stei•, in gebreke moch t blijven een
of antler van d~ gfnoemde verbeteringen behoorlik
te verzorgen en 111 s tand te h ouden dan kan de Minister een dergelijke ds stellen al~ vermeld in subklausul~_ (2), maar i9 dat geval zal in d e p laats van
de term11n \'an -~en m~and in genoemde subklausule vermeld, de term11n van_ drie maanden wa rden gesteld.
(4) lngeval de huurder niet moch t voldoen aan
een of_ andere bepali!'tg van dit huurkontrakt, wat de
oppassmg en de mslandhouding van de verbeteringen
betreft, dan kan de M.inister alle nodige stap.pen laten nemen :oor de 6ppassing en het onderhoud van
de. verbetenngen en kan hij van de huurder d e betahng vordcren van de kosten aan zodanige stappen
verbonden.
5. De huurder zal geen recht hebben om zijn
huurkontrakt of ·h?e\'e, geheel of gedeeltelik, g edu ren,
de de loop van d1t huurkontrakt te onderverhuren of
om iets van zijn belahg in het huurkontrakt of de hoe•
ve over te dragen, te transporter en, of onder hypo•
theck te verpand~n, tenzij en tot tijd en wijle daar~oe eerst de schnftelike toestemming van d e Minister
1s verkregen, onderwo rpen aan zodanige regulaties als
v~n kracht mochten zijn.. In geen geval zal toestemmmg worden gegeven tot enige verpanding onder hy•
pothee_k, overdracht, transport, onderhuur, of onderverhunng aan natur~Hen, Aziaten of kleurlingen. De
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12. The lessee takes the !and subject to all serv- aanwezigheid op de hoeve van antler vee dan dat
itudes specially attaching to and binding on the litle · van de huurder zal worden aangenomen als een prima
to the land as acguired or held by the Government, facie bewijs van onderverhuring.
and shall on the other hand be entitled to the benefit
6. Binnen twaalf maanden van af de datum waarof any servitude running with lhe land which has not op dit huurkontrakt aanvangt, moet de huurder een
been specifically withheld by <ipecial condition in this begin maken met en voortzetten de uitroeiing, ten
Jease.
genoegen van de Minister, van de schadelike dieren
en onkruiden op zijn hoeve en moet hij de hoeve daar13. In the event of any irr\provements being on the na van schadelike dieren en onkruiden vrijhouden.
holding at the date of allotinent, or of the cost Qf
7. De huurder moet de hierbij verhuurde hoeve
any improvements being addetl_ to the purchase price of uitsluitend voor zijn eigen gebruik en voordeel bethe holding at any time, or in the event of any advance werken. De hoeve moet uitsluitend voor landbouw
being made to the lessee m~cter the Act, the lessee en veeteeldoeieinden worden gebruikt en voor de beshall insure against loss by fire in an approved in- w~~rking van zodanige landbouw- en andere produksurance company for the fu:t 1 !!lue of all buLdings upon ten, als de huurder daarop zou mogen verbouwen.
his holding of a substantial ifature, and he shall cede
8. Alie wegen, doorgangen, en rechten van uitthe policy or policies to the Minister and shall lodge
op de hierbif verhuurde hoeve zijnde of
spanning,
same as well as the renewal f'c!ceipts of such policy or
po1icies, with the Minister. The lessee shall keep such bestaande, zullen vrij en onbelemmerd blijven, teninsurance in force as long as he may be required so to zij dezelvc door bevoegde autoriteit mochten worden
do by the Minister, and in ca§~ of default by the lesse.e gekanseleerd, gesloten of veranderd.
so to effect or keep in force Si.tch insurance the Minister
9. De Goeverneur-generaal kan te eniger tijd en
may do so and shall be entitled to recover forthwith op zodanige wijze en onder zodanige voorwaarden,
the cost of such insurance from the lessee.
als hij moge goedvinden (1) (a) op de hoeve dammen of reservoirs maken of
14. The purchase price of the holding, viz., £ .
machtiging verlenen tot de aanleg daarvan;
. . . . . . . . (which Slim does not include the
(b) aanleggen of machtiging geven tot de aan~~g
amount of £ . . . . . . . wntributed by the lessee
OD door of onder de hoeve van waterboren, piJpunder section e I even of'th'e .~_ct), with interest thereon
l~idingen, kana:en en afvoers'.oten, en om ·aaarvan
at the rate of 4 per cent per aimum, shall be payable to
of
daarove1 water te leiden of machtiging te ve·rthe Government by the less ee half-yearly in advance by
lenen t6t het leiden van water, ten bate van het
thirty-six equal instalments of cl:: • • • •
• which
publiek of een of antler eigenaar of okkupant van
amount includes interest as aforesaid. The first of the
aa~grenzende g r< nden;
said instalments shall becorhe due and payable on
(cl
aanleggen en beheren of machtiging verle,,en
. . . . .
. 19 . ., 'being at the ex·,:oor de aanl~g en het beheer, onderhevig aat1 d~
piration of two years from dqte of the commencement
boalingen van enige wet, van spoorwegen, weof the lease; provided that if any amount be subge~, teiegraaf- en teiefoonlijnen, op of over de
sequently added to the purchase price of the holding
hoeve;·
the alterations in the purchas~ price and ins talments as
provided in the Land Settlement Act Amendment Act, en voor de doeleinden van alle dergelike werken, ma1917, shall be made and shall apply to this lease. terialen van enige hoeve nemen.
The lesse~ may at any time subsequent to the comAan de huurder van de hoeve zal vergoeding wormencemenl of the lease pay to the Government the den betaald voor alle schade of verlies door hem gesum representing the purchi\se price. of any balance lede~ tengev~)lge van het uitoefenen van de machten
thereof then unpaid or any sum not being less than als vermeld, met <lien verstande echter, <lat het vertwenty-five pounds sterling OTi account of such balance; lies of de schade de huurder veroorzaakt, zal wa rprovided, further, that if any sum be so _paid o n ac- den verrekend met het voordeel dat hij nu of later
count of balance a pro rata reduction shall be made za1 verkrijgen of waarschijnlik zal verkrijgen als getither in the number <;>f future payments or in the volg van de aanleg van de werken. lngeval vergoeamount of such payments; Provided also that if such ding betaalbaar mocht zijn, zal het bedrag daarva~
purchase price or balance thereof (other than any bij onderlinge overeenkomst ,vorden ~~paal<:1, of ~iJ
such sum aforesaid on account of balance) be paid prior gebreke van zodanig_~ overeenk?mst b1J arbitrage m
~o the expiry of ten years after the commencement of term en van artikel VlJf en veerhg van de Wet.
the lease the sum of one shj!ling per annum shall be (2) De hierbij verhuurde grond of ~edeelte d~arvan
payable by the lessee to the Government as from the
weder in bezit nemen voor pubheke doelemden,
·
date of payment of the purchase price, up to :md inbeho.udens de betaling van zodanige vergoeding
cluding the date of the expiry of ten years after the
als .onderling mocht worden overeengeko~_en, ~f
commencement of the lease, 1..1nless a Grant has been
bij gebreke van zodanige overeenkomst biJ arbiissued under section for t y - t h r e e of the Act before
trage mocht worden vastgesteld.
the expiry of the said period of t en years.
1O. (a) De huurder mag geen bomen op de ho_eve omhakken, vernietigen of beschadigen, zonder _schnf15. The instalments of pur~:hase price referred to in telik veriof van de M.bister, maar zonder zodamg verthe preceding clause shall, free from all deductions Jof zal de huurder het recht hebben van tijd tot tijd
whatever, be promptly and regularly paid on th~ due zoveel dood hout, als op de hoeve mag zijn, als branddates to the Secretary for Lqnds, Windhuk, or his re- stof of voor huishoudelike doeleinden te verbrniken.
presentative acting on behalf of the Secretary for the
(b) Oeen bomen op de hoeve groeie'ride -n0o·u1
Protectorate, or to such other officer as may be thereto
door
de huurder worden vernietigd o mgehakt of ontappointed by the Government.
wortelo voor het doe! om daarvan houtskool te bran·
den, zonder daartoe eerst de schriftelike toestemming
-16. The le8see shall. not levy or exact from any van de Minister te hebbcn verkregen.
native or coloured resident or who may become
11. De huurder moet aan het Goevernement van
resident on the h_olding, any consideration in
monev o r kind 111 res1:ect of rent of any het Protektoraat of aan enig plaatselik bestuur, alle
portion of the hol~ing wit~1o~t the written consent of belastingen rekognitiegelden, tarieven en andere kosthe Minister; provided that the lessee shall have the ten betalen, welke volgens gewoonte ·en wet van een
right to contract or hire the ·! abour or services of any private grondeigenaar gevorderd kunnen worden.
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or all of the said natives or coloured persons for the
agricultural or pastoral development of the holding,
and to agree with the said natives or coloured persons
that the consideration for such labour or service may
take the form of placing at their disposal an area for
cultivation or the depasturing of stock, or for both
such purposes. Shoula any of the said natives o r
coloured persons resident on the holding at the date of
commencement of the lease decline or refuse to enter
into any contract of hire with the lessee, the latter
shall have the right to remove any such native or
coloured person or natives or coloured persons.
17. (1) (a) The lease shall be liable to cancellation
by the Governor-Gene ral if any provision of the Act
with which it was the_lessee's duty to comply be not
compiied with or any condition of the le~se be not
fulfilled.

(b) In the event of the lease being held by two or
mo re iessees jointly, and o ne or more of the lessees
failing to comply with or fulfil the conditions as aforesaid, the lease shall likewise be liable to cancellation in
terms of section twenty of the Land Se ttlement Act
Amendment Act, 1917.

(2) In the event of a conviction of the lessee for
making any s uch false declaration as is referred to in
sections eig hteen and twent y -on e of the Act,
or in the event of the lessee failing to f:Orriply with the
provisions o f clause 2 of the lease, the lease may be
forthwith cancelled.
· (3) In every other case written notice of intention
to cancel shali be transmitted by the Minister to the
lessee by regis tered post addressed to his last known
p lace of abode, and the notice shall specify a period
within which the default of the lessee shall be remedied,
and if within that period th e default be not remedied,
then the lease shall be liable to cancellation as afo resaid,

(4) Upon cancellation of the lease for any cause
whatever mentioned in clause 17 (1) (a), (2) and (3)
of this lease, the right to occupy the ho lding, with all
improvements thereon, shall re'>'est in the Government,
and no compensation shall be _payable for any improvements made on or materials annexed to the holding by the Lessee (whether or not the same have been
macle or annexed with the knowledge of the OoYernment)-prodded that if, whenever the lease has been cancelled for causes other than are referred to in subclause (2) a new lessee has on allotment paid in cash
fo r the value of the improvements or for the materials
aforesaid, the amount so paid s hall, s ub.ject to the
provisions of sections thirty - seven, th i rt y eight, and f o rt y- two, sub-;;edion (5) (b) of the
Act, be paid over to the lessee whose lease has been
cancelled.
·
(5} If the lease b e cancelled under this Act for
any breach of or non-cc,mpiiance with the provisions
thereof or the conditions of the lease, or if the lease
be surrendered, and such surrender be acc;:epted by the
Minister, or if the lease be determined, as provided in
sections thirt y - f i v e and th i r t y - s i x of the Act,
the Minister may, "in his discretio n, declare that the
whole or any portion of the amount contributed by
the applicant towards the purchase price, as s'hown
in clause 14 of this lease, shall be forfeited to the
Oovernn:ent.
(6) I_f this lease be cancelled in accordance with
sectio,1 forty - two of the Act, or be surrendered,
and such surrender be a ccepted by the Minister, or
be determined, as provided in sections th i rt y - f iv •~
and th irt y - six of the Act, there shall be paid by
the lessee a sum equal to 4 per cent per annum on the

12. De· huurder neemt de g r~md, onderhevig aan
alle servitufen, welke speciaal ve1=bonden zijn aan en
betrekking hebben op ~et eigendo1Fs recht van de grond,
als door het Ooevernement verkri~gen of bezeten, en
hij zal aan de andere kant gerecht;gd zijn to t het Y0ordeel van enig servituut op de gn•nd rustende en dat
niet bij speziale voorwaarde in dit huurkontrakt in
h et biezonder is gereserveerd.
13. Ingeval, ten tijde van d e: toekenning, op de
hoeve enige verbetering mocht ziJh tot stand gebrach t,
of de kosten van verbeteringen ti:: eniger tijd aan de
koopprijs van de hoeven mocht~:n Lijn toegevoegd,
of ingeval in term en van de Wet cnig voorschot aan
de huurder mocht ziin verstr ekt, dan rnoct de huurder
alle gebouwen op zljn hoeve, we!ke van substantiele
aard zijn, tegen brandschade vc ri ekeren bij een gevestigde verzekeringsmaatschappij ,.-oar de volle waarde, en moet hij de polis of ro!issc!i op de .\1inister cederen en dezelYe zowel als d e \·ernieuwingskwitantics van zodanigc polis of polissen, bi_i de Minister deponeren.. Zolang de Minister zulks \'an de huurder
mocht verlangen moet de huurd ~r zodanige verzekering aan t c gaan of van kracht it: cloen zijn, dan kan
de Minis ter :wlks doen en zal ,j cze gerechtigd zijn
de kos ten aan zodanige verzekering verbonden dadelik
van de huurder in te vorderen .
·
14. De koopprijs van de hq,:ve, nl. £ .
(in welke sum niet is begrepen het hcd rag van £ .
door de huurder bijgedragen vojgens artikel elf van
de Wet) met rente daarop tegen 4 percent per jaar,
za! door de huurder aan het Ck,evernem ent moeten
worden betaald, halfjaarliks voor{~it in zes en dertig
gelijke paaiemetiten van £ .
. , bij welk bedrag de rente, als voormeld, . ;s inbegrepen. Het
eE'!'ste van de genoemde paaiemcr;_len zal vervallen en
betaalbaar worden op .
.. 1 ~; .
. , d at is na
Yerloop van twee jaren van af dt; datum '\yaarop het
huurko ntrakt is aangevangen; met dicn ,·erstande dat,
indien later aan de koopprijs van de hoeve enig bedrag wordt toegevoegd, de vcran(jcringen in de kqopprijs en paaiementen, zoals in tfe Nederzettingswet
Wijzigingswet, 1917, bepaald, zuHen worden aangebracht en op dit huurkontrakt v9 n toepassing zullen
zij n. De huurder kan te eniger tijd na de aanvang van
het huurkontrakt aan het Goevcrnemen t betalen de
som gelijk aan de koopprijs, of ei1ige balans daa rvan,
alsdan nog niet betaald, of ·enig bedrag niet minder
zijnde dan vi_if en twintig pond skding, op rekening
van zodanige balans, met dien v1~rstande nrder, dat
indien enige som aldus op rekeniHg van balans wordt
betaald, het aantal verdere paairn1enten, of het bedrag van die paaiementen pro rai:i, zullen worden verminderd; ook met dien verstande, dat indien zodanige
koopprijs of balans daarvan (beh~, !ve enig bed rag als
,·oormeld op rekening van balans 1 mocht worden betaald voor de afloop van -tien j:!.renn, na de aanvang van het huurkontrakt, door de l1Uurder aan het
Goevernement de ·som van 1 s 11er jaar betaalbaar
zaal zijn van af de datum van d e b,.,taling van de ·k oopprijs to t en met de datum waarc,p tien jaren, na de
aanvang van het huurkontrak t 1ijn verstreken, tenzij voor de afloop van de gezeg,:Ic termijn van tien
jaren een Kroongrondbrief is uitge reikt krach tens artike l drie en veertig van -de Wet. ·
15. De paaiementen van de ki)opprijs, in d e vooratgaande klausule bedoeld, moetE:11 vrij van alle korting en hoegenaamd, stipt en geregc.!d o p de vervaldagen
worden hetaald aan de Sekretaris ,.-uor Landen, Wind•
huk of diens ve rtegenwoo rdiger ha!1delendc namens de
Sekretaris van het Protektoraat, nf aan zodanig ander ambtenaar als da artoe-- door de Regering mocht
worden aangewezen.
16. De huurder mag van g ,een naturel, die op
de hoeve woonachiig is of daarnp mocht komen te
wonen, enige vergoeding eisen ,if vorderen in geld
of waren, in verband met de hm1r van enig gedeelte
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purchase price at which th~ holding was allotted (less van de hoeve, zonder daartoe de schriftelike toestemthe amount contributed b:v the lessee towards the mfog van de Minister te hebben verkregen, met <lien
purchase price in accordanf e with section e I even of verstande, <lat de huurder: het recht zal hebben om
the Act) and the amount ir1t1uded in the said purchase dienst- of arbeidskontrakten aan te gaan met een of
price in respect of intere~t for the first and second meer, onverschillig wie, van de genoemde naturellen
years of the lease in accOMance with sub-section (3) voor de onhvikkeling van de landbouw of veeboerderij
of section e I even of the Act from the date of -the com- o p de hoeve en om met de genoemde naturellen een
mencement of the lease to the date on which the can- overeenkomst te treffen, ten effekte oat de vergoeding
cellation or determination takes place or surrender is voor zulke diensten of arbeid in de vorm kan zijn
accepted, as the case mar be; Provided that, except van het te hunner beschikking stellen van een stuk
grond voor bebouwing of de weiding van vee, of
~ ~ase of cancellation for the reasons referred to in
clause 20 (2) of the lease, any amount paid in excess voo r beide zulke doeleinden: Indien een of meer van
of the sum aforesai? by the lessee by \•.ray of instal- de genoemde naturellen, ten tijde van de aanvang
ments shall be repaid to the lessee, subject, however, van het huurkontrakt op de hoeve woonachtig, mocht
to the provisions of seer.ions th i rt y - s e v en and afslaan of weigeren om met ·de huurder · een of anthirty-eight of the Aq : Provided further, that the tler huurkontrakt aan te gaan, •dan zal de laatstgeamount contributed by the lessee towards the purchase noemde het recht hebben om zo'n naturel of zulke
price in accordance with s~ction eleven of the Act shall naturellen te verwijderen.
be dealt with as provideLj by sub-section (3) of that
17. (1) (a) Het huurkontrakt zal blootstaan aan
section, and shall not be deemed to be an instalment kanselatie door de Goeverneur-generaal, indien een of
of the purchase price.
andere bepaling van de Wet, we1ke het de plicht was
(7) The cancellation, acceptance of surrender, or van d e huurder na te komen, niet mocht zijn nagedetermination of the leas~ shall not be construed as komen of enige voorwaarde van het huurkontrakt niet
extinguishing any debt Que from the lessee to the mocht zijn vervuld.
·
Oover:nment under the lease.
(b) Ingeval het huurkontrakt door twee of meer
huurders gezamenlik wordt gehouden en een of meer
18. (1) If (a) not less than ten years have expired van de huurders in gebreke mocht of mochten blijven
since the date of the comtnencement of the leas e; and om aan de voorwaarden te voldoen of dezelve na · te
(b) all the instalments of purchase price and all other komen als voorzegd, dan zal het huurkontrakt evenmoneys due to the Government have been paid; and eens in termen van artikel twintig van ·cte Nederzettings(c) the lessee has complied in all respects with the wet Wijzigingswet, 1917, kunnen worden gekanseleerd.
provisions of the Act and \vith the terms and conditions
(2) Ingeval de huurder schuldig mocbt worden beof the lease; he shall be ,errntted to obtain a Government vonden aan het maken van 'een valse verklaring, waarGrant of the holding in t ~fhls of section forty - three op is geiinspeeld in artikels achttien en een en twinof the Act.
tig van ·d e Wet, of -ingeval de huurder in gebreke mocht
(2) Until the issue o f a Government grant the blijven te voldoen aan ·de bepalingen van klausule
lessee shall, notwithstanding that all moneys due from
twee van het huurkontrakt, clan kan het huurkontrakt
him to the Government have been paid, continue in dadetik worden gekanseleerd.
·
possession of the holdi~g under the terms and con{3) ln ieder antler geval ·zal door de Minister aan
ditions of the lease and subject to the pro visions of de hu.urder schriftelik kennis worden gegeven van dit
the Act.
voornemen tot kanselatie, per geregistreerde brief, geadresseerd aan zijn laatstbekende woonplaats en de
19. T~e Minister shalj have the right at all reason, kennisgeving zal de tijd vermelden 'binnen welke het
able times to enter and inspect the holding and super- verzuim van de huurder moet worden hersteld, en
.vise the working thereQf and to ascertain by such indien binnen ·die tijd het verzuim n1et mocht zijn her,neans as he may think fit, whether or not the lessee steld, alsdan zal het huurkontrakt kunnen worden gehas occupied and is occupying his holding in accordance kanseleerd als voorzegd..
·
with the Act, and has f~llfilled and is fulfilling all the
het
huurkontrakt
om
een
(4)
Bij
vernietiging
van
conditions of the tease.
van de redenen, vermeld in ·klausule twintig (1) (a),
20. The lessee shall ~ccept liability for any bound- (2) en (3) van dit huurkontrakt zal het recht om de
ary or other fences on ~he holding or any interest or hoeve met alle verbeteringen daarop 'te okkuperen aan
pther charges due in cori.nection with such fences, and het Ooevernement terugvallen en zal geen vergoeding
such liability shall be go verned by any law in force b etaalbaar zijn voor enige verbetering door de huurapplicable to the erection, maintenance, or use of . der op de hoeve aangebracht of voor materialen daaraan toegevoegd ( hetzij dezelve zijn aangebracht of
such fences.
w egevoegd met of zonder medeweten van het Goe21. In the event of aity fencing having been erected vetnement), met dien verstande, dat indien, wanneer
~t the date of allotm ; ht on the boundary of the het huurkontrakt gekanseleerd mocht zijn om andere
holding, and the cost b r value of the said fencing redenen dan genoemd in subklausule (2), een nieuwe
having been included in the purchase price of the huurder, bij toekenning voor de ;waarde van de verholding, or in the event bf any boundary fencing being beteringen of voor de materialen als vermeld, konafter allotment erected bv the Minister and the cost tant mocht hebben betaald, het aldus betaalde bethereof added to the S3 id purchase price, the lessee drag onderwo rpen aan de bepalingen van artikels zeshall take such steps aq may be necessary to recover ven en dertig, acht en dertig en twee en veertig, subfrom any adjoining o wn~r such contribution, if any, to- ar tike! (5) (b), van de Wet, zal worden uitbetaald
wards- the cost of _such _"fencing as may be or become aan de: huurder, tviens huurkontrakt gekanseleerd is.
paya~le ~y the said_ ad !bining owner in terms of any
{o) Indien het huurkontrakt krachtens d t v.: et
Jaw relating to fencmg in force in the Pro tectorate of ,vo rdt gekanseleerd wegens enige overtreding of niet
South-West Africa .
nakoming van de bepalingen daarvan of van de huurProvided that any r.:\mtribulion so recovered shall, voorwaarden, of indien het huurkontrakt wordt opwithin twenty-o ne days 1 be paid by the -lessee to the , gegt.ven en ztilfs door de Minister w?rdt 3angenoMinister, who shall thereupon reduce the purchase men of indien het huurkontrakt beeind1gd wordt op
price of the holdin~ by such amo unt; the rent and de wijze als bepaald in artikels vijf en dertig P.a zes
instalments payable m terms of the lease shall also be en dertig van de Wet, ,clan kan de Minister het bedra~,
dat ·door de applikant volgens klausule 14 yan cit
reduced according ly.
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22. This lease is subject to the laws for the time
peing of the Protectorate of South-West Africa respecting Minerals, Prospecting, Mining and all rights
and matters incidental thereto.

huurkontrakt tot de. koopprijs is bijgcdrag-~n, naar
goeddunken geheel ot gedeeltelik ten faveure van het
Ooevernement verbem\:1 verklaren ..
(6) lndien dit h\1urkontrakt overeenkomstig artikel twee en veertig van de Wet vernietigd wordt
23. Besides the provisions herein _contained· and of wanneer _d~arvan afs\and gedaan wordt en de afstand:
implied, the provisions of the Act and all regulations door de Minister wonJt aano-enomen of ,vanneer het
made from time to time thereunder shall, so far as the beemdigd wordt zoa\s voorzien is -in artikels v"iif en
same are applicable, appli to the lease and be binding d_e rtig ell zes en dert(g van de Wet, dan moet door
as fully as if they were set forth herein.
de huurder een som betaald worden gelijk aan 4 per•
cent in '~ jaar op de koopprijs, waarvoor de hoeve
Thus done and signed at . .
toegekena werd [verm\nd erd met het bedrag door de
on the . . . .
day of .
19
huurder tot de koorr;•fijs bijgedragen overeenkomstig
artike1 elf van de \X, U en het bedrag ingesloten in
Secretary for Lands.
genoemde koopprijs °'\_egens rente over de eerste en
tweede jaren van de huur over eenkomstig subartikel
Signed by the Secretary for L_ands
(3) van artikel elf van de Wet], van af de datum van
in the presence of:
ingang van de huur tot de datum onderscheiJcnlil,waarop de vernietiging of beeindiging plaatsvindt of
1.
2.
de afstand aangeno muh is: Met dien verstande dat,.
. on ·the behalve ingeval van "ernietiging om de redenen be•
· Thus ·done at
. 19 .
. day of.
doeld in klausule 20 (2) van het huurkontrakt, eni~
bedrag, boven de voo1'melde som door de huurder b1J
Lessee
wijze van paaiementen betaald, · aan de huurder terugbetaald zal wordeq echter behoudens de bepalinSigned by the above-named Les:.ee
gen van artikels zeven en -dertig en acht en dertig van
in the presence of:
de Wet; met dien Vf:'rstande voorts dat het bedrag
1. . . . .
dnor ck h;rnrder tot 9e koopprijs overeenkomstig ·tr-2.
tikel elf van de Wet riijgedragen, behandeld zal warIt is hereby ao-reed that the option of purchase has, den zoals bepaald in subartikel (3) van dat artikel
in t erms of sectio~ e I e v en (3) of the Act, been exer- en niet geacht zal woqJen een paaiement van de ·koopci,;ed as from the date of the commencement of this prijs te zijn.
(7) De kanseler!hg, aanneming vari· de afstand
· 1ease.
.
.
of beeindig ing van h(!t huurkontrakt zal niet worden
Secretary for Lands.
geacht enige schuld '-'an d e huurder aan het Goevernement onder het hmfrkontrakt te niet te doen.
Signed by the Secretary fo r Lands
18. (1) Indien (a) niet minder dan tien jaren
in the presence of:
verlopen zyn sedert de datum van de aanvang
van het huurkon tra kt; en (b) alle paaiemen ten
1.
van de koopprys 8h alle gelden aan het Goe2.
verneme~t verschuk\igd zyn opbetaald; en (c) de
huurder m alle opzichten voldaan heeft aan de
bepalingen van de, \Vet en aan d e termen en de
Lessee
v oorwaarden van net huurkontrakt, dan zal hy
o-erechtigd zyn in term.en van artikel drie en
.:iigned by the above-named Lessee
~eertig van de Wet een grondbrief v an de hoeve
.in the presence of:
te verkrygen;
(2) Tot tyd en ,\'yle een grondbrief is uitge1.
2.
reikt, zal d e huurde.t•, niettegenstaande alle door
hem aan b et Goevefoement verschuldigde gelden
mochten zyn betaa1d, in bezit van de hoeve
Dept. No ..
Proclamation No. 14 of 1920.
blyven, volgens de termen en voorwaarden van
het buurkontrakt e11 ook onderworpen aan de
SCHEDULE H.
bepalingen van de Wet.
DEPARTMENT OF LANDS.
19. De Mini~ter fal op alle redelike tyden het
recht h ebben z1ch (:ip de . h oeve te begeven, de~
"EXTENSION OF LEASE.
zel ve te inspekteren en toezicht te houden op de
bewerkjng d~arvan en op zodanige ~vyze · a ls hy
Deed of agreement made this. . . . . .
moge goedvmden 1.ich te vergew1ssen of de
day of . . . . . . . . 19 . ., between . .
huurder zyn hoeve al of niet heeft geokkupeerd
. . • . . . . . in his capacity as the Secretary for en b ezig is die te CJkkuperen in overeenstemming
Lands of the Union of South Africa, avd as such acting met de \Vet en of li v alle voorwaarden van het
on behalf of the Minister of Lands and representing huurkontrakt heeft vervuld en b ezig is te verthe Government of the Union of South Africa and of the ·.,ullen.
Protectorate of South West Africa, by virtue of and
20. De huurder qanvaardt alle verant·woordepursuant to a regulation framed in that behalf in terms
likheid voor enige grens- of andere omheining
pf section forty-six (c) of the Land_?ett~ement Act
(No. 12 of 1912) as applied w!th mod1hcahons_to the op de hoeve of vo9i; enige ren!e. of andere kosten
Protectorate of South West Afnca by Proclamation No. in verband met z~cJanige omhemmgen betaalbaar
en die aansprakeh1.::11eid zal worden geregeld by
14 of 1920 and approved by the Governo r-General-inCouncil, h'ereinafter and in the conditions annexed enige wet van kracht en van toepassing op de
oprichting, bet ond,ll'houd of gebruik van zulke
hereto referred to as the Government, of the one
omheining.
· part, and . . . .
21. Ingeval ee1: o mheining op de datum van
toekenning opgencicit. is op de grens van de hoeve,
en de kosten of <j g waarde van bedoelde omof the other part.
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Whereas the Government has leased and let with ·
-the option of purchase to the said . . . . .
.
.• . • . .
. .
. (hereh1after referred to
as the Lessee) under and by virtue ot lease dated . . .
. . . . . . registered in the Deed~ Office N o ..
of which a copy is annexed to the l..,c3see's copy here•
of, certain land, being . . . . . ·
. . . .
.
No . .
. situate in the Di3trict of . ..
for a period of .
. year§ commencing on
the . . . .
. day of
. 19 .
And whereas it has been agreed that the said lease
shall be extended in terms of sectior, t w en t y - f o u r ,
sub-section (3), of the Land Settlenient Act, 1912, as
amended by the Land Settlement An Amendment Act,
1917, and Proclamation No. 14 of 1920, for a further
period of . . . . .
. years frot'fi the . .
. day
·of
. 19 . .
Now, therefore, these p resenb witness that the
~foresaid lease, together with the <iption of purchase
therein contained, is renewed for <i further period of
. . . . . . . years from the . . . . . . day of
.. . . .
. 19 . ., subject to all .the rights and
obligations of the orig inal lease a.Haching mu tat is
mu tan dis hereto, except that the . annual rental pay.able half-yearly on the dates and at the place appointed
in the said lease, shall be calculat~d at the rate of 4
per centum per annum o n the purt hase price of the
holding.
Thus done and signed at .
<:>n the .
day of

19

Secretary for Lands.
Signed by the Secretary for Lands
in the presence of:

heining zyn i1,. de koopprys van de hoeve opgenomen, of ingeval een grensomheining na de
toekenning door de Minister opgericht is en de
kosten daarvan aan bedoelde koopprys toegevoegd zyn, moet de huurder zulke stappen doen
als nodig mochten zyn om op een. aangrenzende
eigenaar zodauige bydrage, indien enige, tot de
kosten van zodanige omheining te verhalen, als
door bedoelde aangrenzende eigenaar betaalbaar
mocht zyn of worden in termen van enige wet
op omhoining betrekking hebbende en in het
Protektoraat van Zuidwest Atrika van kracht.
Met dien Yerstande dat enige alzo verhaalde
bydrage binnen 21 dagen door de huurder aan
de Minister betaald zal worden, die alsdan de
aankoopprys Yan de hoeve met zodanig bedrag
zal verminderen; de huurgelden en paaiementen
die in termen van het huurkontrakt betaalbaar
zyn, zullen eveneens d ienovereenk:omstig worden
verminderd.
22. Dit huurkontrakt is onderhevig aan de voorlopig bestaande wetten van bet Protcktoraat van
Zuidwest Afrika aangaande mineralen, prospekteren, mynwerken on alle rechten en zaken
daarop betrekking h ebbende.
23. Behalve de bepalingen hierin vervat en
begrepen, zullen de bepalingen van de Wet en
alle regulaties van tyd tot tyd daaronder gernaakt,
voor zover dezelfde van toepassing zyn, op het
huurkontrakt toepasselik zyn en volle bindende
kracht hebben, evengoed aldof zy hierin waren
opgenomen.
Aldus gedaan en getekend te Windhoek, op de
. . . · . . . . . dag van . . . . . . . . 19 .
Sekretaris voor Landen.
Getekend door de Sekretaris voor Landen
in tegenwoordigheid van:
1. . . . . . . .
2 ..... ...... . .

Aldus gedaan te . .
op de . . . . . . dag . . .

L
2.
Thus done at

. on the
. day of .

19 .

. 19 .

.'

Huurder.
Getekend door de bovengenoemde huurder
in tegenwoordigheid van:
1. . . . . . . . . . . . . . . .
2 .... . ........... .
Hiermee wordt overeengekomen, dat de optie
van aankoop, in termen van artikel elf (3) (a) van
de Wet, is uitgeoefend met ingang van de datum
waarop dit huurkontrakt aanvangt.

Lessee
Signed by the above-named Lest-e~
in the pr.e sence of:

L
2.
Registered in the Register C>f • .
kept at . .
· · · • .. &ook . , . • . .
folio . . •
. . . on th~ . . . . . . day
of . . .
. One thousa~\:l Nine hundred and

Re~istrar of Deeds

Sekretaris voor Landen.
Getekend door de Sekretaris voor Landen
· in tegenwoordigheid van:
1. .
. .
2 . . .... .
Huurder.
Getekend door de bovengenoemde huurder
in tegen woordigheid van:
1.
2 .

BIJLAO.E H .
Proklamatie No. 14 van 1920;
DEPARTEMENT VAN LANDEN.
VERLENOINO VAN HUURKONTRAKT.
Akte van overeenkomst, aangegaan deze .
dag van . .
. 19 . . , tussen .
in zijn hoedanigheid als Sekretaris voor Landen van
de Unie van Zuid-Afrika, en als zodanig h andelende
namens de Minister van Landen en ·de Regering van
de Unie van Zuid-Afrika vertegenwoordigende, krachtens en overeenkomstig een regulatie, daartoe opge-
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trokken in termen van artikel zes en veertig van de
Kroongrond Nederzettingswet (No. 12 van 1912) zoals
met wijzigirtgen toegepast ,op het Protektoraat van
Zuid-West Afrikia bij Proklamatie No . . 14 ·van 1920,
en goedgekeurd door de Ocieverneur-generaal-in-Rade,
hierna, alsmede in de aangehechte voor,vaarden, gelnoemd de Regering ter ener zijde,. e~ ·... . ~ .
ter andere zijde.
.
Nademaal het Ooevernement heeft verpacht en
verhuurd met de optie van aankoop aan de genoemde
(hierna genoemd de Huurder) bij en krachtens Huurkontrakt gedateerd .
. ten Registratiekantore geregistreerd onder No. .
, waarvan een kopie is gehecht aan het eksemplaar van deze
Overeenkomst van de Huurder, zekere grond, zijnde
. No. .
·
, gelegen in Distrikt
. voor een termijn
van
. jaren, met ingang van de :
. dag van .
.. . 19 .
En nademaal overeengekomen is <lat het genoemd
huurkontrakt zal worden verlengd in termen van artikel vier en twintig, subartikel (3), van de Kroongrond
Nederzettingswet, 1912, zoals gewijzigd door de Nederzettingswet Wijzigingswet, 1917, en Proklamatie
No. 14 van 1920, voor een verdere termijn van ..
jaren van af de .
_
. dag van .
. 19 .
Zo is het dat wij bij deze verklaren, dat het voornoemde huurkontrakt, te zamen met de optie van
aankoop daarin vervat, vernieuwd is voor een verdere
termijn van .
. jaren, met ingang van
de .
. dag van .
. 19 .
met dien verstande dat alle rechten en verplichtingen
onder het oorspronkelik huurkontrakt hierop mutatis
mutandis van kracht blijven, behalve dat de jaarlikse
,huur, halfjaarliks betaalbaar op de datums en ter plaatse
in het genoemd huurkontrakt vermeld, zal worden be•
rekend tegen de koers van 4 percent per jaar op ·de
koopprijs van de hoeve.
Aldus gedaan en getekend te .
op de
. dag van .
19
Sekretaris voor Landen. ·
Oetekend door de Sekretaris voor Landen
in tegenwoordigheid van:
1.
2.

Aldus gedaan te .
dag van .

. op de.
19

Huurder.
Getekend door de bovengenoemde Huurder
in tegenwoordigheid van:
1.

2.
Oeregistreerd in het Register van .
gehouden te .
, Baek
f9lio
op de .
. dag van
. Een duizend Negen honderd en .
Registrateur van Akten.

