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Periode:   

Boekingsnummer: 

 

Gelieve dit document in DRUKLETTERS in te vullen en ondertekend terug te sturen naar: 

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol, of te mailen naar 

camping@zilvermeer.be 

 

Persoonsgegevens VERANTWOORDELIJKE:  

Naam :   ................................................... Voornaam:   ...............................................................................  

Adres:   ........................................................................................ Nr.:   .......................................................  

Postcode:   .............................................. Gemeente:   ..............................................................................   

Land: ....................................................... Geboortedatum: ........................................................................  

Telefoonnr.: ............................................. GSM: .........................................................................................  

Email: .........................................................................................................................................................  

Persoonsnummer(Nederland): ................................. Rijksregisternr.(België): ............................................  

 

Gegevens AUTO: 

Nummerplaat: ....................... ………………..Merk en type: .......................................................................  

 

Persoonsgegevens MEDEVERBLIJVERS: 

Naam en Voornaam Geboortedatum 

2. .................................................................................................   ........................................................  

3. .................................................................................................   ........................................................  

4. .................................................................................................   ........................................................  

5. .................................................................................................   ........................................................  

6. .................................................................................................   ........................................................  

 

Aantal (tegen geldend tarief / per verblijfsduur): 

Kinderbedje €5 (Inclusief lakensetje, dekbedje, dekbedovertrekje, kussentje en kussenovertrekje):  ……………………………………..  

Kinderstoel €5: ……………………………………………………………………… ………………………………… 

 

HUISDIEREN zijn NIET TOEGELATEN in de blokhutten !!! 
 

PROVINCIAAL RECREATIEDOMEIN  
ZILVERMEER  
Departement Vrije Tijd 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
Blokhut  

mailto:camping@zilvermeer.be


 

Voor gelezen en akkoord verklaard, namens de huurder: 

 

Datum en plaats: ..................................... Handtekening: ......................................................  
  U verklaart zich akkoord met het huishoudelijk reglement van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. De door u verstrekte gegevens 

zullen door het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, met maatschappelijke zetel te Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol worden verwerkt conform de 

toepasselijke wetgeving inzake privacy. De opgegeven gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de administratieve afhandeling van uw verblijf op 

het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer en om u te contacteren in verband met uw verblijf indien dit nodig zou zijn. De verwerking van uw gegevens 

is noodzakelijk voor de uitvoering van de huurovereenkomst. 

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden niet doorgegeven aan derden. Promotionele zaken (vb. kaarten voor evenementen 

en dergelijke) zullen NIET automatisch worden verstuurd indien u niet heeft ingestemd met gebruik van uw gegevens voor commerciële doeleinden. 

Uw gegevens zullen enkel worden doorgegeven indien het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer daartoe verplicht is op verzoek van de gerechtelijke 

autoriteiten of op grond van een wettelijke verplichting. 

     Voor meer informatie en voor de uitoefening van uw rechten verwijzen wij u door naar onze website www.zilvermeer.be waar u ons privacybeleid 

kan terug vinden. Een papieren versie van ons privacybeleid is te verkrijgen aan de ontvangstbalie. 

 

 Ik abonneer me op de camping nieuwsbrief om op de hoogte te worden gehouden van de provinciale activiteiten binnen het Provinciaal 

Recreatiedomein Zilvermeer.  

 Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van commerciële aanbiedingen (aanbiedingen en verkoopgerichte communicaties aan abonnees 

en kampeerders, zoals daar frequent voorkomen: kaarten voor evenementen die niet toegankelijk zijn zonder ticket (Legacy, …), maar ook eventuele 

verkoop van een afgestane uniforme berging die kan worden aangeboden aan de kampeerders voor verkoop aan hoogste bieder) 

 

Ik geef het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer toestemming om mijn gegevens enkel te gebruiken voor de inschrijving op de nieuwsbrief. Het 

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer respecteert de toepasselijke wetgeving inzake privacy. U heeft het recht om o.a. uw gegevens te raadplegen, te 

verbeteren, te wissen. Voor meer informatie raadpleeg ons Privacybeleid. 

Als u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kan u zich uitschrijven door het daartoe voorziene vakje aan te vinken in de nieuwsbrief. 
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