Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Pittem

FORMULIER B

Formulier door de aanvrager te overhandigen aan de ontvanger van de registratie en domeinen van
zijn woonplaats.
Indien deze ontvanger aangeeft dat U nog in andere kantoren gekend bent, moeten de ontvangers
van die kantoren op de keerzijde ook het formulier aanvullen.
Dit formulier moet, na aanvulling, aan het gemeentebestuur worden overgemaakt.

VAK 1 VOORAF AAN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER
Aanvrager(s)

……………………………………………………………………………………
(Naam in drukletters)

(Voornamen)

geboren te ………………………………………… op ………………………
en de persoon met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont.
wonende te ……………… postnr. ……, ………………………straat, nr ……
……………………………………………………………………………………
(Naam partner in drukletters)

(Voornamen)

geboren te ………………………………………… op ………………………
wonende te ……………… postnr. ……, ………………………straat, nr ……

VAK 2 GETUIGSCHRIFT OP TE MAKEN DOOR DE ONTVANGER DER REGISTRATIE
De ondergetekende, ontvanger van de registratie en domeinen te ……………………………
Bevestigt op het zien van de bescheiden waarover hij beschikt, dat de hierboven aangeduide
aanvrager(s), in het ambtsgebied van het kantoor ………………………………………………
a) titularis is (zijn) van de volgende zakelijke onroerende rechten (1) :
Gemeente

Straat of plaatsnaam

Kadastrale
beschrijving
sectie

Aard

nr.

Andere te raadplegen kantoren : ……………………………………
Stempel

Ingevuld op :
Geheven loon :
Reg. Nr.

(1) Gebeurlijk de melding “NIHIL” inschrijven.

Oppervlakte

ha

a

Handtekening

Aard van en
aandeel in
de rechten
ca

VAK 2 GETUIGSCHRIFT OP TE MAKEN DOOR DE ONTVANGER DER REGISTRATIE
De ondergetekende, ontvanger van de registratie en domeinen te ……………………………
Bevestigt op het zien van de bescheiden waarover hij beschikt, dat de hierboven aangeduide
aanvrager(s), in het ambtsgebied van het kantoor ………………………………………………
b) titularis is (zijn) van de volgende zakelijke onroerende rechten (1) :
Gemeente

Straat of plaatsnaam

Kadastrale
beschrijving
sectie

Aard

nr.

ha

Andere te raadplegen kantoren : ……………………………………
Stempel

Oppervlakte

a

Aard van en
aandeel in
de rechten
ca

Handtekening

Ingevuld op :
Geheven loon :
Reg. Nr.

(1) Gebeurlijk de melding “NIHIL” inschrijven.

VAK 2 GETUIGSCHRIFT OP TE MAKEN DOOR DE ONTVANGER DER REGISTRATIE
De ondergetekende, ontvanger van de registratie en domeinen te ……………………………
Bevestigt op het zien van de bescheiden waarover hij beschikt, dat de hierboven aangeduide
aanvrager(s), in het ambtsgebied van het kantoor ………………………………………………
c) titularis is (zijn) van de volgende zakelijke onroerende rechten (1) :
Gemeente

Straat of plaatsnaam

Kadastrale
beschrijving
sectie

Aard

nr.

Andere te raadplegen kantoren : ……………………………………
Stempel

Ingevuld op :
Geheven loon :
Reg. Nr.

(1) Gebeurlijk de melding “NIHIL” inschrijven.

Oppervlakte

ha

a

Handtekening

Aard van en
aandeel in
de rechten
ca

