
 

Intakeformulier 123scheiden 
 
 
Personalia man:  
 
- familienaam (voluit)  : 
    
- voornamen (voluit)  :  
 
- geboortedatum  :  
 
- geboorteplaats  :  
 
- postcode & woonplaats (gba) : 
 
- adres    :  
 
- land    :  
 
- telefoonnummer vast  :  
 
-mobiel telefoonnummer : 
 
- email adres   : 
 
- nationaliteit   :  
 
- bsn    :  
 
 
Personalia vrouw    
 
- familienaam (voluit)  : 
    
- voornamen (voluit)  :  
 
- geboortedatum  :  
 
- geboorteplaats  :  
 
- postcode & woonplaats (gba) : 
 
- adres    :  
 
- land    :  
 
- telefoonnummer vast  :  
 
-mobiel telefoonnummer : 
 
- email adres   : 
 



 

- nationaliteit   :  
 
- bsn    :  
 
Huwelijk  
 
-  gehuwd te   :                                              (plaats),                                 (gemeente)  
 
- op de datum   :  
 
- in het land   :  
 
O wij zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. 
O wij zijn onder het maken van huwelijkse voorwaarden gehuwd, maar willen afwikkelen op de door 
ons aangegeven wijze. 
O anders,  
 
 
Wij hebben O geen minderjarige kinderen O wel minderjarige kinderen, te weten:  
 
 
……………………………………………, geboren te ………………………………………….., op ………………………………….      
   
……………………………………………, geboren te ………………………………………….., op ………………………………….      
 
……………………………………………, geboren te ………………………………………….., op ………………………………….      
 
……………………………………………, geboren te ………………………………………….., op ………………………………….      
 
  
O Wij hebben de uitleg op de site van 123scheiden gelezen en gaan daarmee akkoord. 
O Wij hebben op de site van de Raad voor Rechtsbijstand (rvr.org) gekeken, maar komen niet in 

aanmerking voor een toevoeging of Pro Deo, we moeten dus zelf de kosten betalen. 
O Wij hebben op de site van de Raad voor Rechtsbijstand (rvr.org) gekeken, wij komen in 

aanmerking voor een toevoeging of Pro Deo, maar wij zien daarvan af, dus zullen we zelf de 
kosten betalen. 

O Wij hebben op de site van de Raad voor Rechtsbijstand (rvr.org) gekeken en komen in 
aanmerking voor een toevoeging of Pro Deo, daartoe dient een aanvraag te worden gedaan, 
wij zijn ons er van bewust dat wijzelf (verminderde) kosten dienen te betalen, mocht het zo 
zijn dat de toevoeging niet wordt verleend, dan moeten wij dus zelf de kosten betalen. 

 
 
U kunt dit formulier mailen naar info@123scheiden.nl of faxen naar 020 489 68 21 of zenden aan 
123scheiden, Postbus 9033, 1180 MA Amstelveen. 
 
Let op u moet van u beiden een kopie van uw (geldig) paspoort of rijbewijs meezenden.    
 
Hartelijk dank, 123scheiden  
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