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Zwolle, november 2018 

 

Beste lid, 

 

Hierbij ontvang je het aanvraagformulier voor het jaar 2019 van de Vereniging Vakantieverblijven 

Vitens.  

 

Indien je van één van de objecten van de Vereniging Vakantieverblijven gebruik wenst te maken 

dan het aanvraagformulier volledig invullen en uiterlijk 18 december 2018 retour zenden aan: 

Vereniging Vakantieverblijven Vitens, t.a.v. Rini Wenting, Postbus 1205,  

8001 BE te Zwolle of via e-mail rini.wenting@vitens.nl  
Formulieren die wij na 18 december 2018 ontvangen worden wel in behandeling genomen, maar 
de kans is groot dat je eerste keus dan al vergeven is. 

 

Gaarne adres- en e-mailwijzigingen doorgeven aan Rini Wenting – e-mail: rini.wenting@vitens.nl 

of via de post naar bovenstaande adres. 

 

HUURPRIJZEN 2019 

Zie bijlage. De nieuwe huurprijzen zijn goedgekeurd in de ledenvergadering d.d. 22 november 

2018.  

  

DIT ZIJN DE DATUMS WANNEER U EEN OBJECT KUNT HUREN 

 Breskens   30 maart tot 26 oktober 2019 

 Brunssum   1 januari tot  31 december 2019 

 Dwingeloo   1 januari tot 31 december 2019 

 Epe    1 januari tot 31 december 2019 

 Reestervallei  1 januari tot 31 december 2019 

 Ter Heyde   1 januari tot 31 december 2019 

 Wissenkerke  30 maart tot 26 oktober 2019 

 

Nogmaals voor alle duidelijkheid en misverstanden op een laat moment te voorkomen: 
BIJ HET BEWONEN VAN EEN OBJECT MOET HET LID ZELF OOK AANWEZIG ZIJN. 

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u die richten aan: 

 Rini Wenting, telefoonnummer 06 – 51956864 

 e-mail rini.wenting@vitens.nl  

 Werkzaam op de volgende dagen: maandag en donderdag de gehele dag en 

dinsdagmorgen. 

 

WEBSITE 

Kijk regelmatig op onze website www.vakantieverblijven-vitens.nl hierop staat info van alle 

objecten, maar ook een lijst wanneer het object nog beschikbaar is. 

mailto:rini.wenting@vitens.nl
http://www.vakantieverblijven-vitens.nl/


Postadres: Postbus 1205, 8001 BE  Zwolle 
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VERENIGING VAKANTIEVERBLIJVEN VITENS 

 

AANVRAAGFORMULIER 2019 

Ondergetekende ………………………………………………………………………………………………………………… 

Straat …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode ……………………………………… Plaats …………………………………………………………………………… 

Verzoekt in het seizoen 2019 in aanmerking te komen voor een verblijf in: 

                                                                       

     Keus 

                                                                    volgorde 

Breskens  stacaravan  |  | Door het plaatsen 

Brunssum  chalet   |  | van de cijfers 

Dwingeloo  bungalow  |  | 1 t/m 7 geeft men 

Epe   woonhuis  | - |  de volgorde van 

Reestervallei  chalet   |  |  keus aan. 

Ter Heijde  bungalow  |  |  

Wissenkerke  stacaravan  |  |  

 

Heeft u voor een bepaald object geen belangstelling, dan vult u bij dat object niets in. 

Gewenste tijdsduur  : 0 1 week  0 2 weken 

Voorkeur voor de periode : 

2e keus periode   : 

Periode schoolvakantie  : van ………………………… t/m ………………………….. 

Opmerkingen   : 

 

         ………………………………….. 

         handtekening 
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telefoonnummer 06-51956864 – e-mail Rini.Wenting@vitens.nl 

VERENIGING VAKANTIEVERBLIJVEN VITENS 

 

Aanvraag 2019:  - Voorjaarsvakantie/carnaval 

- Pasen 

    - Meivakantie 

- Hemelvaart 

- Pinksteren 

- Herfstvakantie 

- Kerstmis & Nieuwjaar   

 

 

Vakantieverblijf:  1) …………………………………………………… 

    2) …………………………………………………… 

    3) …………………………………………………… 

    4) …………………………………………………… 

    5) …………………………………………………… 

    6) …………………………………………………… 

    7) …………………………………………………… 

     

Gewenste datum: ……………………………………………………….. 

 

Ondergetekende ………………………………………………………………………………………………………………… 

Straat …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode ……………………………………… Plaats …………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………….. 

         Handtekening 

 

 


