Huurder
Organisatie *
Vult SOL in
Uit plaats *
Vult SOL in
Naam
Rol
Adres
Telefoonnummers
E-mailadres

: Vult SOL in
: Vult SOL in
: Vult SOL in
: Vult SOL in
: Vult SOL in

Tariefgroep *
Scouts

Taal *
Nederlands

Gebouwen/kampeervelden

Naam

Aantal
personen

Seizoensplek vaste gebruikers 2021 Aantal en datum niet
aanpassen! Niet invullen voor 1 januari 2021 (kampeerveld
1 - 200)

Huurperiod
e
Vanaf
Tot

Gebouw/kampeerveld reserveren *
Zeeverkennerscentrum Kagerplassen (kampeerveld 1 - 400)
Toevoegen

Producten
Naam

Vaste gebruiker. Alleen kamperen dus geen vaste ligplaats (Afname: 0 600)
Vaste gebruiker. Ligplaats tussen de palen (Afname: 0 - 10)
Vaste gebruiker. Ligplaats wachtschip (Afname: 0 - 1)
Vaste gebruiker. Opslag in de molen (Afname: 0 - 1)
Ligbox per week (Afname: 0 - 30)
Vaste gebruiker. Ligplaats tussen de palen halfseizoen (Afname: 0 - 12)
Vaste gebruiker. Opslag buitenboordmotor (Afname: 0 - 2)
Extra producten toevoegen *
...kies...
Product toevoegen

Informatie over de bezoekers
Soort bezoekers *
Bedrijf
Organisatie
Particulier
Scouting groep

Aantal

Leeftijdsgroep *
5-7 jaar (Bevers)
7-11 jaar (Welpen)
11-15 jaar (Scouts)
15-18 jaar (Explorers)
18-21 jaar (Roverscouts)
21+ jaar (Plusscouts)
21+ jaar (Leiding/bestuur)
scouts met een beperking
groepskamp

Contactpersonen van de huurder
Kampleider :
Andere kampleider selecteren...

Contact voor noodgevallen
Ander noodcontact selecteren...

Optie nemen *
Ja, ik neem een optie
Nee, ik wil meteen reserveren
Opmerkingen huurder
Nederlands / Dutch
Vermeld hieronder naam en emailadres van de groepsvoorzitter
Vermeld hieronder naam en emailadres van de penningmeester.
Vermeld hieronder naam van het staflid die verantwoordelijk is op het eiland.
English.
Please enter name and email contact of your treasurer.
Please enter name of the member of the staf responsible during your stay.
Rekening.
De rekening wordt alleen verstuurd naar de aanvrager van deze reservering, je moet hem dus zelf
doorsturen naar je penningmeester als hij de rekening moet betalen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van incasso e.d.

Extra informatie voor op het factuur
Referentie

