
Kijk voor alle prijsinformatie op www.molecaten.nl.  
Van toepassing zijn de RECRON-voorwaarden voor vaste plaatsen en het kampeerreglement. Deze zijn te vinden op 
www.molecaten.nl/voorwaarden of op te vragen bij de receptie. 

Gegevens vaste plaats 

Datum: 
Vaste plaats nummer: 

Gezin 
Onder gezin verstaan we de recreant en de partner met wie de recreant een gezamenlijk huishouden voert en minderjarige 
kinderen van de recreant en/of de partner met wie de recreant een gezamenlijk huishouden voert tot een maximum van 6 
personen in totaal. 

Recreant – de persoon waarmee we de overeenkomst zijn aangegaan: 

Voorletter(s) Voornaam Achternaam Geboortedatum Geslacht 
1      -  -    ☐ M ☐ V 

Adres, postcode, woonplaats 

(Mobiele) telefoonnummer E-mailadres

Gezinsleden 
Voorletters Voornaam Achternaam Geboortedatum Geslacht 

2      -  -    ☐ M ☐ V 
3      -  -    ☐ M ☐ V 
4      -  -    ☐ M ☐ V 
5      -  -    ☐ M ☐ V 
6      -  -    ☐ M ☐ V 

Tweede auto ☐ Ja ☐ Nee 

Tweede gezin 

Na een verzoek van de recreant en onze toestemming, kan een tweede gezin van de plaats en stacaravan/chalet van de recreant 
gebruik maken, ook als de recreant er niet is. Als recreant blijf jij ons aanspreekpunt. Het tweede gezin bestaat uit maximaal 
twee volwassen personen die een gezamenlijk huishouden voeren en minderjarige kinderen van hen en van één van hen tot een 
maximum van 6 personen. Voor een persoon die tot het tweede gezin behoort geldt het extra personen tarief. Hieronder kun je 
een tweede gezin bij ons aanmelden. Je krijgt dan van ons een overeenkomst tweede gezin toegestuurd met het verzoek deze 
ondertekend te retourneren. Heb je met ons al een overeenkomst tweede gezin gesloten en zijn er wijzigingen die je aan ons wilt 
melden dan kun je dat hieronder aan ons doorgeven. 

Voorletter(s) Voornaam Achternaam Geboortedatum Geslacht 
1      -  -    ☐ M ☐ V 

Adres, postcode, woonplaats 

(Mobiele) telefoonnummer E-mailadres

Gezinsleden tweede gezin 
Voorletter(s) Voornaam Achternaam Geboortedatum Geslacht 

2      -  -    ☐ M ☐ V 
3      -  -    ☐ M ☐ V 
4      -  -    ☐ M ☐ V 
5      -  -    ☐ M ☐ V 
6      -  -    ☐ M ☐ V 

Tweede auto ☐ Ja ☐ Nee 



Kijk voor alle prijsinformatie op www.molecaten.nl.  
Van toepassing zijn de RECRON-voorwaarden voor vaste plaatsen en het kampeerreglement. Deze zijn te vinden op 
www.molecaten.nl/voorwaarden of op te vragen bij de receptie. 

Aanmelden extra personen 
Een meerderjarig kind en tevens iedere persoon die ook gebruik maakt van de vaste plaats die 
a) niet behoort tot het gezin van de recreant of tweede gezin of
b) behoort tot het gezin van de recreant of tot het tweede gezin indien het maximum van 6 is overschreden

meld je hieronder aan als extra persoon (medegast).

Voorletter(s) Voornaam Achternaam Geboortedatum Geslacht 
1      -  -    ☐ M ☐ V 

Adres, postcode, woonplaats 

(Mobiele) telefoonnummer E-mailadres

Voorletter(s) Voornaam Achternaam Geboortedatum Geslacht 
2      -  -    ☐ M ☐ V 

Adres, postcode, woonplaats 

(Mobiele) telefoonnummer E-mailadres

Voorletter(s) Voornaam Achternaam Geboortedatum Geslacht 
3      -  -    ☐ M ☐ V 

Adres, postcode, woonplaats 

(Mobiele) telefoonnummer E-mailadres

Voorletter(s) Voornaam Achternaam Geboortedatum Geslacht 
4      -  -    ☐ M ☐ V 

Adres, postcode, woonplaats 

(Mobiele) telefoonnummer E-mailadres

Voorletter(s) Voornaam Achternaam Geboortedatum Geslacht 
5      -  -    ☐ M ☐ V 

Adres, postcode, woonplaats 

(Mobiele) telefoonnummer E-mailadres

Voorletter(s) Voornaam Achternaam Geboortedatum Geslacht 
6      -  -    ☐ M ☐ V 

Adres, postcode, woonplaats 

(Mobiele) telefoonnummer E-mailadres

Zijn alle gegevens juist ingevuld? 
Sla het PDF document op met jouw vaste plaats nummer als bestandsnaam en retourneer als bijlage in de e-mail. 

Hartelijk dank! 


	Datum: 
	Vaste plaats nummer: 
	Voorletters1: 
	Voornaam1: 
	Achternaam1: 
	Adres postcode woonplaatsRow1: 
	Mobiele telefoonnummerRow1: 
	EmailadresRow1: 
	Voorletters2: 
	Voornaam2: 
	Achternaam2: 
	Voorletters3: 
	Voornaam3: 
	Achternaam3: 
	Voorletters4: 
	Voornaam4: 
	Achternaam4: 
	Voorletters5: 
	Voornaam5: 
	Achternaam5: 
	Voorletters6: 
	Voornaam6: 
	Achternaam6: 
	Voorletters1_2: 
	Voornaam1_2: 
	Achternaam1_2: 
	Adres postcode woonplaatsRow1_2: 
	Mobiele telefoonnummerRow1_2: 
	EmailadresRow1_2: 
	Voorletters2_2: 
	Voornaam2_2: 
	Achternaam2_2: 
	Voorletters3_2: 
	Voornaam3_2: 
	Achternaam3_2: 
	Voorletters4_2: 
	Voornaam4_2: 
	Achternaam4_2: 
	Voorletters5_2: 
	Voornaam5_2: 
	Achternaam5_2: 
	Voorletters6_2: 
	Voornaam6_2: 
	Achternaam6_2: 
	Voorletters1_3: 
	Voornaam1_3: 
	Achternaam1_3: 
	Adres postcode woonplaatsRow1_3: 
	Mobiele telefoonnummerRow1_3: 
	EmailadresRow1_3: 
	Voorletters2_3: 
	Voornaam2_3: 
	Achternaam2_3: 
	Voorletters3_3: 
	Voornaam3_3: 
	Achternaam3_3: 
	Voorletters4_3: 
	Voornaam4_3: 
	Achternaam4_3: 
	Voorletters5_3: 
	Voornaam5_3: 
	Achternaam5_3: 
	Voorletters6_3: 
	Voornaam6_3: 
	Achternaam6_3: 
	dag1: 
	maand1: 
	jaartal1: 
	dag2: 
	dag6: 
	dag3: 
	dag4: 
	dag5: 
	jaartal6: 
	maand2: 
	jaartal2: 
	maand3: 
	jaartal3: 
	maand4: 
	jaartal4: 
	maand5: 
	jaartal5: 
	maand6: 
	M: Off
	V: Off
	M_2: Off
	V_6: Off
	V_2: Off
	M_3: Off
	V_3: Off
	M_4: Off
	V_4: Off
	M_5: Off
	V_5: Off
	M_6: Off
	Ja_tweede auto1: Off
	Nee_tweede auto1: Off
	dag1_2: 
	V_7: Off
	maand1_2: 
	jaartal1_2: 
	M_7: Off
	dag2_2: 
	V_12: Off
	maand2_2: 
	jaartal2_2: 
	M_8: Off
	V_8: Off
	dag3_2: 
	maand3_2: 
	jaartal3_2: 
	M_9: Off
	V_9: Off
	dag4_2: 
	maand4_2: 
	jaartal4_2: 
	M_10: Off
	V_10: Off
	dag5_2: 
	maand5_2: 
	jaartal5_2: 
	M_11: Off
	V_11: Off
	dag6_2: 
	maand6_2: 
	jaartal6_2: 
	M_12: Off
	Ja_tweede auto1_2: Off
	Nee_tweede auto1_2: Off
	dag1_3: 
	V_13: Off
	maand1_3: 
	jaartal1_3: 
	M_13: Off
	dag2_3: 
	V_14: Off
	maand2_3: 
	jaartal2_3: 
	M_14: Off
	dag3_3: 
	V_15: Off
	maand3_3: 
	jaartal3_3: 
	M_15: Off
	dag4_3: 
	V_16: Off
	maand4_3: 
	jaartal4_3: 
	M_16: Off
	dag5_3: 
	V_17: Off
	maand5_3: 
	jaartal5_3: 
	M_17: Off
	dag6_3: 
	V_18: Off
	maand6_3: 
	jaartal6_3: 
	M_18: Off
	Adres postcode woonplaatsRow2_3: 
	EmailadresRow2_3: 
	Mobiele telefoonnummerRow2_3: 
	Adres postcode woonplaatsRow3_3: 
	EmailadresRow3_3: 
	Mobiele telefoonnummerRow3_3: 
	Adres postcode woonplaatsRow4_3: 
	EmailadresRow4_3: 
	Mobiele telefoonnummerRow4_3: 
	Adres postcode woonplaatsRow5_3: 
	EmailadresRow5_3: 
	Mobiele telefoonnummerRow5_3: 
	Adres postcode woonplaatsRow6_3: 
	EmailadresRow6_3: 
	Mobiele telefoonnummerRow6_3: 


