
 
 

 
 
 

AANVRAAG ONTHEFFING RECREATIEF OVERNACHTEN (KAMPEREN) 
 

 
Gegevens aanvrager 
 
Geslacht: ☐ man ☐ vrouw 
 
Voorletters en achternaam:  
 
Adres:  
 
Postcode en woonplaats:  
 
Organisatie (wanneer van toepassing):  
 
Telefoonnummer (mobiel):  
 
E-mail:  
 
Aard, omvang en doel van de activiteit 
 
 
 
 
 
Periodes 
 
 
 
 
Adres en omschrijving locatie (ook plattegrond op schaal indienen) 
 
 
 
 
Soort en aantal kampeermiddelen 
☐ tentjes (bijv. shelters):   aantal:  
 
     aantal personen per tent:  
 
     afmetingen (lxbxh):  
 
☐ grote tenten (bijv. groepstent): aantal:  
 

aantal personen per tent:  
 

     afmetingen (lxbxh):  
 
☐ overig:    namelijk:  
 
     afmetingen (lxbxh):  



Gegevens voorzieningen 
 
Welke brandvoorzieningen zijn aanwezig:  
 
Drinkwater wordt verkregen via: ☐ aansluiting op het terrein 
       ☐ eigen aansluiting 
 
Welke sanitaire voorzieningen zijn aanwezig? 
☐ Toiletten aangesloten op riool, aantal:   
 
☐ Chemische toiletten, aantal:   
 
☐ Douche aangesloten op riool, aantal:  
 
☐ Douche met afvoer op terrein, aantal:  
 
Bijlagen 
Plattegrond op schaal met daarop vermeld de locatie van:  ☐ de kampeermiddelen 
 
 ☐ de brandblusmiddelen 
 
 ☐ sanitaire voorzieningen 
 
 ☐ EHBO-voorzieningen 
 
Nadere toelichting: 
 
 
 
 
 
 
Ondertekening 
 
Datum:    
 
 
Naam:    
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