Aanvraagformulier ten behoeve van een wadloopvergunning op grond van de
Wadloopverordening 1996 op het grondgebied van de provincies Fryslân, Groningen en NoordHolland
Gegevens aanvrager:
Naam en voorletter(s):.......................................................................................................................…………
Adres: ...............................................................................................................................................………….
Postcode: ..................... Woonplaats: .............................................................................................………….
Telefoonnummer: thuis………………………/ werk……………………………/ 06………………………
E-mail adres (voor ontvangst digitale nieuwsbrief/actuele info.):
…………………………………………………………………………………………………………
Geslacht: man/vrouw* (*= doorhalen wat niet van toepassing is)
Geboortedatum (NB aanvrager moet 18 jaar zijn): …………………………………………….
Aanvraag:
Type vergunning dat wordt gevraagd: B allround (= gehele Nederlandse Wad)/
B route(s)……………………………………../C (doorhalen wat niet van toepassing is)
B= individuele gidsen met (max. 12) deelnemers
C= zonder deelnemers
Bent u eerder in het bezit geweest van een vergunning: ja/nee
Indien ja voor vergunning: B allround/B route(s)……… …………………………………………….../C
Einddatum vergunning: ……………………….. Hierna kunt u de overige vragen overslaan.
NB Het verkrijgen van een B allround vergunning dient vooraf te zijn gegaan door minstens 3 jaar een
B route gebonden vergunning.
Bij twijfel over de deskundigheid en/of ervaring kan evt. een praktijktoets worden afgenomen
Voor aanvraag B route gebonden of B allround graag onderstaande vragen over opleiding en ervaring
e
invullen (geldt alleen voor het aanvragen van de 1 keer van een B (route of allround) vergunning)
Opleiding gevolgd bij wadlooporganisatie: ……………………………………………………………………….
.........................................................................................................................................................…………...
Routes waarop ervaring opgedaan: .................................................................................................…………
………………………………………………………………………………………………………………………...
Periode waarin opleiding werd gevolgd: ..........................................................................................………….
Ervaring:
Aantal reeds gelopen wadlooptochten: ............................................................................................…………
.........................................................................................................................................................…………...
Routes waarop gelopen is: ..............................................................................................................………….
.........................................................................................................................................................…………...
.........................................................................................................................................................…………...
Hoedanigheid waarin deze tochten zijn gelopen: (b.v. als deelnemer, gids in opleiding, gemachtigde,
solo) .......................................................................................................................................…………………
.........................................................................................................................................................…………...
Aantal jaren als wadloper actief: ......................................................................................................………….
Gemachtigde gids bij een wadlooporganisatie : ja/nee. Indien ja bij organisatie……………………………
Plaats, datum……………………………………… Handtekening:…………………………………………...

NIET VERGETEN!
⇒ Bij inzending van dit aanvraagformulier graag pasfoto voor de vergunningkaart bijsluiten
(geldt alleen voor aanvraag van een nieuwe vergunning en bij wijziging in de adresgegevens).
⇒ Aanvragen moeten vóór 1 januari van het jaar waarvoor de aanvraag geldt, worden ingediend.
⇒ Formulier graag ingevuld opsturen naar: Provincie Fryslân, afd. Landelijk Gebied-Beleid, t.a.v.
mw. E. Duizendstraal, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden (bezoekadres: Snekertrekweg 1)
⇒ Aanvraagformulier en overige informatie voor wadlopers zie ook : www.waddenzee.nl =====

