
Belangrijke mededeling voor uw aankomst op uw vakantiebestemming.

U wordt op de parken tussen 15:00 en 19:00 uur verwacht. U dient zich bij de parken Boszoom en Zeeduinen te 
melden bij de beheerder. Mocht u onverhoopt verlaat zijn, dan verzoeken wij u de beheerder tijdig in kennis te 
stellen. De bungalow dient op de vertrekdatum voor 10.00 uur te zijn verlaten.

Bungalowpark Boszoom  
Beheerder Boszoom 
Nieuwe Veenendaalseweg 228 
3911 MS Rhenen  
Tel.:06 - 25275163

Park Zeeduinen 
Beheerder Dhr. Grinwis 
Bokweg 22 
3253 AB Ouddorp 
Tel.:0187 - 682455

Om uw incheck bij aankomst te bespoedigen verzoeken wij u om dit formulier af te drukken, volledig in te vullen en 
bij aankomst op het park samen met uw toegangsbewijs aan de beheerder af te geven. 

Alleen een volledig ingevuld formulier is geldig.
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Aanwezig tijdens de verblijfsperiode zijn:

Naam Man/VrouwWoonplaats Geboortedat.

Graag ook de volgende gegevens van de hoofdhuurder vermelden

Bij noodgevallen waarschuwen

nr legitimatie

naam telefoonnr

kenteken

Informatie Afdeling Verhuur 
  

e-mail: verhuur@vakantieoordenenergie.nl 
telefoon: 06-50 22 79 93 (wij zijn het best bereikbaar van maandag t/m zaterdag tussen 19.00 en 21.00 uur)

1

Wij maken u erop attent, dat leden alleen persoonlijk tegen ledenprijs kunnen huren. Bij aankomst dient 
de huurder een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Aantal 
overnachtingen 

per persoon.

Handtekening 
huurder :

NACHTREGISTER

Aankomst

Vertrek

Datum aankomst en vertrek.    

Reserveringsnummer
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