
Uw aanmelding

Stuur dit formulier naar: 
SEBA 
p/a Meerhuizenstraat 20 hs 
1078 TJ  AMSTERDAM
of scan (géén foto) en e-mail naar:
penningmeester@erfpachtinamsterdam.nl

Gegevens erfpachter(s) 
 

-  initialen & achternaam erfpachter   □  Dhr. □  Mevr. …...........….……………………………….................

-  initialen & achternaam mede-erfpachter □  Dhr. □ Mevr. .………………........…………………………………
 
-  straatnaam en huisnummer ………………..................……………………..................................................... 
 
-  postcode ..…………………… woonplaats ………...................................………………………………… 
 
-  telefoonnummer vast ..……………………………  telefoonnummer mobiel  06- ..................................................

-  e-mail (BELANGRIJK voor berichten aan u) ….................................................…..........................……………… 
 
Gegevens erfpachtrecht 
 
-  straatnaam en huisnummer perceel 1 ……………………….................……………………………………… 
 
-  code bouwblok  (bv KL02) ...………….……................……… (sla over als u dit niet weet)

-  einddatum (aflopende) erfpacht perceel ...………….……................………

- de nu geldende algemene bepalingen ...………….……................………  (bv. AB1966, AB1994, AB2000)

 vult u meerdere percelen in op een bijlage 
 
-  heeft u de herzieningsakte van de notaris getekend? (Hier wordt niet de aanbieding van de gemeente bedoeld)

□ ja □ nee □ onder schriftelijk protest (niet invullen als uw erfpachtrecht nog 3 jaar of langer doorloopt)
 
-  Heeft u een rechtsbijstandsverzekering?

□  ja  Bij welke maatschappij?  ……………………………… en verzekeringsnr. ………………......………
Kies op www.erfpachtinamsterdam.nl/verzekerden.html    het formulier dat u naar uw verzekeraar stuurt.

□  nee (ik stort mijn donatie* van € ………. op NL63 ABNA 0598 8045 79 t.n.v. Erfpachters Belang ADAM)
 (*) € 150 of € 50 voor één erfpachtcontract, afhankelijk van de fase in het herzieningstraject. Voor een uitgebreid 
overzicht bij meerdere contracten zie www.erfpachtinamsterdam.nl voor de hoogte van uw donatie.
 
Uw volmacht
Ik, ondergetekende, verklaar bij deze volmacht te verlenen aan de Stichting Erfpachtersbelangen 
Amsterdam (SEBA) en haar advocaten mr. L.E. de Geer en mr. J.A.F. Corten, om mij 
te vertegenwoordigen ten aanzien van de door de gemeente Amsterdam gewenste 
herziening van de voor mijn erfpachtrecht geldende canon en de daarop mogelijk van 
toepassing zijnde algemene bepalingen en daarbij namens mij de standpunten in te 
nemen zoals deze in de bij de Rechtbank te Amsterdam door de SEBA en een aantal 
individuele erfpachters te entameren procedure tegen de Gemeente Amsterdam, 
worden weergegeven. 
 
Ten aanzien van alle individuele omstandigheden van mijn eigen situatie, zoals 
bijvoorbeeld de in de taxatierapporten genoemde specifieke feiten, en ook ten aanzien 
van andere, in de genoemde procedure niet aangevoerde, algemene argumenten 
behoud ik mij alle rechten en weren voor. 

(plaats)    ………………………………………………… (datum)   ………………………………………………… 
 
(handtekening) 

 
  ……………..............…………………………………… 

http://www.erfpachtinamsterdam.nl/verzekerden.html
http://www.erfpachtinamsterdam.nl/overzicht-doneren.html

