Overschrijvingsformulier 2021

Betreft plaatsnummer:

Persoonsgegevens nieuwe Hoofdhuurder
Naam:
Voorletters:

Geboortedatum:

Adres:
Postcode:

Huisnummer:
Woonplaats:

E-mail:
Telefoon 1:

______
______

Kenteken:
Telefoon 2:

______

Overige personen tot uw huishouden behorend
De seizoenplaats mag gebruikt worden door de personen die tot uw gezin behoren. Het delen van een
seizoenplaats met een ander persoon (familielid) dan tot uw gezin behorend is niet toegestaan.
Naam

Voornaam

Geboortedatum

Voorwaarden van overschrijven
Onderstaande voorwaarden uit de ‘Overeenkomst seizoenplaatsen 2021’ verdienen uw aandacht.








U kunt de seizoenplaats in de toekomst niet overschrijven.
Er mag geen duogebruik plaatsvinden; het delen van een seizoenplaats met een ander persoon
(familielid) dan tot uw huishouden behorend is niet toegestaan.
Wanneer er in het jaar 2021 zogehete ‘verplichte verhuizers’ zijn, mogen deze een nieuwe
seizoenplaats kiezen uit de overgeschreven seizoenplaatsen in 2021.
Alle seizoenplaatsen blijven beschikbaar voor het beheer.
De overschrijving is definitief wanneer de ondernemer in het bezit is van een digitaal
ondertekende ‘Overeenkomst seizoenplaats 2021’ en de overschrijvingskosten van
€ 100,- zijn voldaan. Wij vragen u deze overeenkomst digitaal te ondertekenen in uw ‘Mijn
Bakkum’. Inloggegevens van uw ‘Mijn Bakkum’ ontvangt u binnen 7 dagen na de datum van
overschrijving.
Uit veiligheidsoverwegingen dient de recreant aan te tonen dat het kampeermiddel veilig is
verklaard d.m.v. een keuringscertificaat, afgegeven door een gecertificeerd (installatie) bedrijf.

Keuringscertificaat aanwezig

Datum

Ik wil mij graag aanmelden voor de Bakkummer Courant.

Datum

-

-

Handtekening

Ondergetekende verklaart afstand te doen van plaatsnummer
Naam
Adres

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Wat is de reden van uw vertrek? ________________________________________
Hoeveel jaar heeft u hier gestaan? _________________________________

Voorwaarden
Ondergetekende verklaart hierbij dat:
 De seizoenplaats al vóór 6 juni 2017 wordt gehuurd van Camping Bakkum
 De kosten van de reservering 2021 volledig zijn voldaan.
 De overschrijvingskosten van € 100,- zijn voldaan.
 Het kampeermiddel goedgekeurd is door een gecertificeerd bedrijf en Camping Bakkum in het
bezit is van een geldig keuringscertificaat.

Datum -

-

Handtekening

Nieuwe seizoenkampeerder neemt over:
Winterstalling op Camping Bakkum

Uw gastvrouw/ gastheer:

