
INSCHRIJFFORMULIER NATUURLIJKE PERSONEN 
KAVELS SCHUYTS BOS 

 
 
 

  
   

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 gehuwd in algehele gemeenschap van 

goederen 
0 gehuwd op huwelijksvoorwaarden * 

 
 
0 ongehuwd en niet geregistreerd partner 
 



 

  Z.O.Z. 

 
0 geregistreerd partner in algehele gemeenschap 

van goederen 
0 geregistreerd partner op 

partnerschapsvoorwaarden * 
 
0 eerder gehuwd of geregistreerd geweest 
 

0 ongehuwd samenwonend zonder 
samenlevingscontract 

0 ongehuwd samenwonend met 
samenlevingscontract 

 
* s.v.p. kopie meezenden 

 



INSCHRIJFFORMULIER NATUURLIJKE PERSONEN 
KAVELS SCHUYTS BOS 

 
 
 

  
   

Volgorde van voorkeur(en) vrije kavels: 
Achter A. plaatst u het kavelnummer dat uw eerste voorkeur geniet, achter B. uw tweede voorkeur, achter C. uw 
derde voorkeur, achter D. uw vierde voorkeur, achter E. uw vijfde voorkeur enzovoorts. Het aantal kavels 
waarvoor u zich inschrijft, is afhankelijk van het aantal dat uw interesse geniet. Het is dus mogelijk u in te 
schrijven voor één kavel. Het is uitgesloten om meerdere kavels dezelfde voorkeurspositie te geven. Achter A., B., 
C., D., E. enzovoorts (of één letter) en verder dient u derhalve slechts één kavelnummer te plaatsen.  
 
A. Kavelnummer: _______   H. Kavelnummer: _______ 
B. Kavelnummer: _______   I. Kavelnummer: _______ 
C. Kavelnummer: _______   J. Kavelnummer: _______ 
D. Kavelnummer: _______   K. Kavelnummer: _______ 
E. Kavelnummer: _______   L. Kavelnummer: _______ 
F. Kavelnummer: _______   M. Kavelnummer: _______ 
G. Kavelnummer: _______ 
 
Ondergetekende schrijft zich in voor de loting van bovengenoemde kavels. Door ondertekening van dit 
inschrijfformulier verklaart de inschrijver bekend te zijn en akkoord te gaan met de Inschrijvingsvoorwaarden 
kavels Schuyts Bos te Arnhem. 

 
Aldus naar waarheid ingevuld en getekend te ____________________________________ 
op__________________________ . 
 
Handtekening:     Handtekening: 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
 

S.v.p. meezenden met dit formulier: 
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 sturen naar: 
 
loting@dirkzwager.nl 
 
In de e-mail dient als onderwerp te worden vermeld INSCHRIJVING KAVELS SCHUYTS BOS 


