
INSCHRIJFFORMULIER NATUURLIJKE PERSONEN 
VERKOOP BLOKKEN B EN C VELD 22B BUURT AAN DE WEIDE SCHUYTGRAAF TE 

ARNHEM  
(VERSIE D.D. 8 JUNI 2016) 

 

 

Z.O.Z. 

achternaam     0  man 
 
  0  vrouw voornamen (voluit)  

titel(s)  

nationaliteit   

beroep  

geboorteplaats  geboortedatum  

straat  huisnummer  

woonplaats  postcode  

e-mailadres  fax  

telefoon privé  werk  mobiel  

 
burgerlijke staat 

 
0 gehuwd in algehele gemeenschap van 

goederen 
0 gehuwd op huwelijksvoorwaarden * 
 
0 geregistreerd partner in algehele gemeenschap 

van goederen 
0 geregistreerd partner op 

partnerschapsvoorwaarden * 
 
0 eerder gehuwd of geregistreerd geweest 
 

 
 
0 ongehuwd en niet geregistreerd partner 
 
0 ongehuwd samenwonend zonder 

samenlevingscontract 
0 ongehuwd samenwonend met 

samenlevingscontract 
 
* s.v.p. kopie meezenden 

 
 

achternaam     0  man 
 
  0  vrouw voornamen (voluit)  

titel(s)  

nationaliteit   

beroep  

geboorteplaats  geboortedatum  

straat  huisnummer  

woonplaats  postcode  

e-mailadres  fax  

telefoon privé  werk  mobiel  

 
burgerlijke staat 

 
0 eerder gehuwd of geregistreerd geweest 
 

 
0 ongehuwd en niet geregistreerd partner 
 

 
 

 

Geboden bedrag 
(Bod), exclusief 
BTW 
 

 
 
 

 

Bedrag voluit 
 
 



 

Ondergetekende schrijft zich in voor de inschrijving van bovengenoemd registergoed. Door 
ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart de inschrijver bekend te zijn en akkoord te gaan 
met de Projectovereenkomst met de daarbij behorende bijlagen, waaronder begrepen de 
inschrijfvoorwaarden. 
 
 
Aldus naar waarheid ingevuld en getekend te ____________________________________ 
op__________________________ 2016. 
 
Handtekening vertegenwoordigingsbevoegde: 
 
 
 
 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

S.v.p. meezenden met dit formulier: 
(1) Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort / rijbewijs / Nederlandse identiteitskaart) 
(N.B. Wanneer u zich samen met een andere persoon inschrijft, dient u beiden een kopie van een 
geldig legitimatiebewijs mee te zenden); en 
 
Niet volledig ingevulde en/of niet rechtsgeldig getekende inschrijfformulieren zijn uitgesloten van 
inschrijving. 
 
Het formulier kunt u inleveren ten kantore van of sturen naar: 
Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. 
T.a.v. de heer mr. J.J.H. Wijnmaalen MRICS 
Velperweg 1        Postbus 111 
6824 BZ ARNHEM       6800 AC  ARNHEM 
 
Op de envelop dient in de linker bovenhoek te worden vermeld:  
INSCHRIJVING SCHUYTGRAAF BLOKKEN B EN C VELD 22B BU URT AAN DE WEIDE 
NIET OPENEN 


