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Toestemming van de jachthouder om het genot van de jacht buiten zijn gezelschap uit te oefenen,  

artikel 3.20,  vierde lid onderdeel b. Wet natuurbescherming. 

Ondergetekende_______________________________________________________________________________,

wonende te _________________________________________________, houder van het genot van de jacht op  

de gronden, gelegen in de gemeente _____________________________________________________________, 

kadastraal bekend: gemeente ___________________________________________________________________,  

sectie _____________________________, nºs  ______________________________________________________,

waarvan de ligging nader is aangegeven op de aan deze vergunning gehechte kaart (alleen voor zover kaart  

wordt overlegd), tezamen groot ________ ha. en houder van een geldige jachtakte nº___________________,

verleent hierbij aan __________________________________________________________________(voornamen)      

     _________________________________________________________________(achternaam)  

geboren op  ___ - ___ - _______, wonende te _______________________________________________________,

en houder van een geldige jachtakte  nº___________________________________________________________.

toestemming om het genot van de jacht op bovenvermelde gronden, anders dan in het gezelschap van  

hem (jachthouder) te beoefenen. De houder van de toestemming mag zich wel/niet laten vergezellen door  

andere jagers. Deze toestemming is maximaal één jaar geldig, in dit geval tot en met 31 maart 20 ___ .

Voorts geeft de jachthouder de aan hem, blijkens aangehechte verklaring, verleende toestemming van de 
grondgebruiker dat er op hun gronden gebruik wordt gemaakt van door de overheid verleende ontheffingen,  
opdrachten en vrijstellingen waarin wordt toegestaan dat diersoorten beheerd worden of dat schade door  
diersoorten voorkomen en/of bestreden kan worden door.

__________________________________    ___ - ___ - 20 ___                    ________________________________
(plaats)        (datum)             (handtekening jachthouder)

Dit formulier bestaat uit twee pagina’s.
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Toestemming buiten gezelschap - jachthouder
Formulier 4.2 ⋅ Buitengezelschapsverklaring
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De korpschef______________________________________________________________________________,

verklaart, dat de afmetingen van bovenvermelde jachtveld, ten aanzien waarvan 

__________________________________________________________________________________________,

houder is van het genot van de jacht, voldoen aan de regelen, gesteld bij of krachtens het bepaalde in  
artikel 3.26, eerste lid, onderdeel b, van de Wet Natuurbescherming.

______________________________________     ___ - ___ - 20___ 
(plaats)      (datum)

___________________________________________________  
(handtekening Korpschef van politie)

Nummer (niet in te vullen door de aanvrager): ___________ 

Stempel:      
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