
Mutatieformulier Bosbeheer Peel en Maas 
 
Secretariaat  
Bisschop Rythoviusdreef 6a                             
5561TD Riethoven                                             
tel:  0497-535400 
fax: 0497-535100 

 

 
Ga  verder op achterzijde formulier 
1 indien u perceel wijzigingen niet op dit formulier passen a.u.b.  als bijlage op een separate lijst mee sturen.  

 
Welke wijziging wilt u doorgeven?    Deelnemer nummer………… 
 Kruis aan wat van toepassing is 

 

 1. Wijziging persoonsgegevens of rekeningnummer  ga naar onderdeel 1  

 2. Wijziging adresgegevens of contactgegevens                 ga naar onderdeel 2 

 3. Wijziging eigendomsgegevens                          ga naar onderdeel 3 

 4. Afmelding deelname                            ga naar onderdeel 4 

 5. Wijzing beheermaatregelen of uitvoering         ga naar onderdeel 5  
 
1. Persoonsgegevens 
 
1.1 Naam:   …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1.2 Voorletters:   …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1.3 Rekeningnummer (IBAN) …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Adresgegevens of contact gegevens 
 
2.1 Adres:   …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.2 Postcode woonplaats:  …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.3 Telefoonnummer:  …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.4 Mobiel nummer:  …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.5 Faxnummer :  …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.6 E-mail:   …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Wijziging eigendomsgegevens  
Wat is er gewijzigd aan de eigendom situatie? 

 Verkoop/aankoop perceel(en)   ga naar onderdeel 3.1 

 Verandering eigendomsgegevens   ga naar onderdeel 3.2 

 Overlijden eigenaar    ga naar onderdeel 3.3 
 
3.1 Verkoop perceel(en)

1
  

Geef hieronder aan welk perceel of percelen u verkocht/aangekocht heeft (streep door wat niet van toepassing 
is) . Indien u al uw percelen heeft verkocht vul dan ook onderdeel 4 in.  
 
Kadastrale gemeente   Sectie(s)  Nummer(s)  Verkoop/aankoop datum 
 
……………………………  ………….   …………….. ……….-……....-…………. 
 
……………………………  ………….   …………….. ……….-……....-…………. 
 
……………………………  ………….   …………….. ……….-……....-…………. 
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2 Dit geldt voor de partner van de overleden eigenaar 
3 Dit geldt voor de partner van de eigenaar die niet in gemeenschap van goederen is getrouwd en voor overige erfgenamen.  
4Vul de datum in per wanneer de akte van verkoop is gepasseerd bij de notaris.  

Indien er tijdens het invullen van dit formulier onduidelijkheden zijn of u niet zeker weet wat u dient in te vullen kunt u contact opnemen met 
het secretariaat. 0497-53 5400 of peelenmaas@bureauvannierop.nl  

Vervolg 3.1 
Afhankelijk van de ligging van de percelen is het mogelijk dat er deze beheerperiode nog maatregelen 
uitgevoerd kunnen worden. Wilt u, indien dit mogelijk is,  dat er voor de nieuw aangekochte percelen 
beheermaatregelen opgenomen worden ? 

 Ja. Neem, indien mogelijk, het beheer voor de percelen op voor de resteren beheerperiode 

 Nee. Er hoeven geen beheermaatregelen opgenomen te worden voor deze percelen 
 
3.2 Eigendomssituatie veranderd door schenking of vererving  

 De eigendomssituatie is veranderd door schenking of vererving van de percelen, deze verandering is 
doorgevoerd in het kadaster. U hoeft alleen onderdeel 1 en 2 in te vullen. 

 De eigendomssituatie is veranderd door vererving van de percelen, deze verandering is niet 
doorgevoerd in het kadaster. U dient onderdeel 1 en 2 in te vullen en een verklaring van erfrecht te 
overleggen.  

 
3.3 Eigendomssituatie is veranderd door overlijden eigenaar 

 Erfgenaam
2
 van overleden eigenaar is in gemeenschap van goederen getrouwd en wenst verder deel 

te nemen aan de vereniging. U hoeft alleen onderdeel 1 en 2 in te vullen. 

 Erfgenaam(en)
3
 van overleden eigenaar is niet in gemeenschap van goederen getrouwd en wenst 

verder deel te nemen aan de vereniging . U dient onderdeel 1 en 2 in te vullen en een verklaring van 
erfrecht aan te leveren. 

 Erfgenaam(en) van overleden eigenaren wensen niet langer deel te nemen met betreffende perceel 
en melden zich af bij de vereniging. Ga verder bij onderdeel 4.  

 
4. Afmelding deelname aan vereniging  

 Deelnemer meld zich af voor verdere deelname aan de vereniging omdat de percelen per
4
  ..……-…..…- 

………….. zijn verkocht. Eventuele financiële verplichtingen van de vereniging aan de deelnemer 
worden door de vereniging afgehandeld. Onterecht uitgekeerde subsidie wordt door deelnemer terug 
betaald aan de vereniging.   

 Deelnemer meld zich per ……..-……..-…………..  af voor verdere deelname aan de vereniging om een 
andere reden. Eventuele financiële verplichtingen van de vereniging aan de deelnemer worden door 
de vereniging afgehandeld. Onterecht uitgekeerde subsidie wordt door deelnemer terug betaald aan 
de vereniging.   

 
Hieronder vindt u ruimte om een toelichting te geven op de reden van afmelding (dit is niet verplicht) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. Wijziging beheermaatregelen of uitvoering 
Geef aan of u onderstaande beheermaatregelen wel of niet wil laten uitvoeren.  Geef daarnaast a.u.b. aan of u 
een maatregel al dan niet in eigen beheer gaat uitvoeren. Streep door wat niet van toepassing is. 

Maatregel    Uitvoering   

 Houtoogst     ja/nee     

 Blessen     ja/nee     

 Bestrijding Amerikaanse vogelkers  ja/nee     

 Aanleggen verjongingsgat(en)  ja/nee     
 
Zijn er maatregelen die vanuit het beheertype verplicht zijn die u niet langer wenst uit te voeren of die u in eigen 
beheer wenst uit te voeren? Of kunt u op basis van bovenstaande uw wijziging niet door geven? Neem dan 
a.u.b. contact op met de vereniging. 
 

Naam:   Plaats:   Datum:   Handtekening 
 
…………………….  …………………….  ……….-……….-………. …………………………………. 


