Aanvraagformulier ten behoeve van een wadloopvergunning op grond van de Wadloopverordening 1996 op het grondgebied van de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland (versie
30-11-16)
Gegevens aanvrager:
Naam en voorletter(s): …………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………….
Postcode: …………Woonplaats: .............................................................................................……
Telefoonnummer: thuis………………………/ werk……………………………/ 06……………………………
E-mail adres ………………………………………………………………………………………………………..
Geslacht: man/vrouw* (*= doorhalen wat niet van toepassing is)
Geboortedatum (NB aanvrager moet 18 jaar zijn): …………………………………………………………….
Aanvraag:
Type vergunning dat wordt gevraagd (aankruisen welke vergunning benodigd is):
0 B allround (= gehele Nederlandse Wad)
0 B route gebonden voor de routes:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
0C
B= individuele gidsen met (max. 12) deelnemers
C= zonder deelnemers
Bent u eerder in het bezit geweest van een vergunning: 0 ja 0 nee
Indien ja voor vergunning: B allround/B route(s)………..……………………………………………………..
of C-vergunning
Indien u niet eerder in het bezit bent geweest van een B allround/B route gebonden dan graag onderstaande vragen over opleiding en ervaring invullen.
Opleiding gevolgd bij wadlooporganisatie:……………………………………………………………………….
Bij het indienen van een vergunningaanvraag dient een referentie bijgevoegd te zijn van de wadlooporganisatie waar u de opleiding heeft gevolgd. Hiervoor is een referentieformulier beschikbaar die uw
wadlooporganisatie in haar bezit heeft.
Periode waarin opleiding werd gevolgd:………………………………………………………………………..
Met goed gevolg de opleiding te hebben gevolgd/afgerond: 0 ja 0 nee
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……………………………

0 Wet en regelgeving m.b.t. gebruik maritieme frequentieruimte:
Voorwaarden voor gebruik van (draagbare) marifoon /portofoon –VHF marifoonkanalen
Bent u in het bezit van (minimaal) het bedieningscertificaat Basiscertificaat Marifonie? 0 ja 0 nee
Zo ja: datum behaald:

Nummer bedieningscertificaat:

Bent u zelf in het bezit van een portofoon VHF, die kan zenden op marifoonkanalen, die u tijdens wadlooptochten gebruikt? 0 ja 0 nee
Bent u in het bezit van een geldige aan u door Agentschap Telecom verleende vergunning voor
deze portofoon VHF? 0 ja 0 nee *
(* vergunning voor Bijzonder gebruik maritieme frequentieruimte: voor gebruiksdoel wadlopen)
* Indien antwoord ja is, vermeld hier de op uw vergunning vermelde radioroepnaam: P …………...

Voldoet uw portofoon VHF aan bijzondere bepalingen behorende bij uw vergunning? 0 ja 0 nee
- Zend uw portofoon automatisch uw juiste ATIS code uit bij gebruik 0 ja 0 nee
- Zijn in uw portofoon aanwezige zendfrequenties (marifoonkanalen) conform uw vergunning?
0 ja 0 nee
Indien ja: beschikbare marifoonkanalen: VHF
;
;
;
;
;
;

Plaats, datum……………………………………… Handtekening:…………………………………………......

NIET VERGETEN!
 Bij inzending van dit aanvraagformulier graag pasfoto voor de vergunningkaart
(legitimatiekaart) bijsluiten (geldt alleen voor aanvraag van een nieuwe vergunning (voor de 1e
keer);
Bent u eerder in het bezit geweest van een vergunning/legitimatiekaart en bent u verhuisd of
vraagt u uitbreiding van de vergunning met een bepaalde route dan graag een pasfoto bijvoegen voor het maken van een nieuwe legitimatiekaart; dit geldt ook voor als de legitimatiekaart vol is. De oude kaart dan wel meesturen zodat deze ongeldig verklaard kan worden.
 Een aanvraag kan uitsluitend worden ingediend van 1 december tot en met 31 december.
 Formulier graag ingevuld opsturen naar: Provincie Fryslân,Team Groene Regelgeving t.a.v.
mw. E. Duizendstraal, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden (bezoekadres: Tweebaksmarkt
52).

