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Toestemmingsformulier op kamp in het buitenland  
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Kampdata / period of travel 
(DD-MM-YY) 
 
 

Van 
From 

 

Tot 
To 

 

Persoonlijke gegevens / Personal information 

 
Achternaam 
Surname 

 

Voornamen 
Christian names 

 Roepnaam 
First name 

 

Geboortedatum 
Date of Birth 

 Geboorteplaats 
Place of birth  

 

Begeleidende volwassen 1 / Accompanying adult 1 

 
Achternaam 
Surname 

 

Voornamen 
Christian names 

 Roepnaam 
First name 

 

Geboortedatum 
Date of Birth 

 Geboorteplaats 
Place of birth  

 

Begeleidende volwassen 2 / Accompanying adult 2 

 
Achternaam 
Surname 

 

Voornamen 
Christian names 

 Roepnaam 
First name 

 

Geboortedatum 
Date of Birth 

 Geboorteplaats 
Place of birth  

Nummer paspoort / Identiteitskaart 
Number passport/ID-card 

 Plaats van afgifte 
Place of issue 

 

Geldig tot 
Valid until 

 

Nummer paspoort / Identiteitskaart 
Number passport/ID-card 

 Plaats van afgifte 
Place of issue 

 

Geldig tot 
Valid until 

 

Nummer paspoort / Identiteitskaart 
Number passport/ID-card 

 Plaats van afgifte 
Place of issue 

 

Geldig tot 
Valid until 
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Toestemmend ouder 1 / Authorising adult 1 

 
Achternaam 
Surname 

 

Voornamen 
Christian names 

 Roepnaam 
First name 

 

Geboortedatum 
Date of Birth 

 Geboorteplaats 
Place of birth  

 

Adres 
Address 

 

Postcode en woonplaats 
Postal code & place of residence 

 

Telefoonnummer 
Telephone number 

 

 
Handtekening ouder 1 
Signature 

 

 

Toestemmend ouder 2 / Authorising adult 2 

 
Achternaam 
Surname 

 

Voornamen 
Christian names 

 Roepnaam 
First name 

 

Geboortedatum 
Date of Birth 

 Geboorteplaats 
Place of birth  

 

Adres 
Address 

 

Postcode en woonplaats 
Postal code & place of residence 

 

Telefoonnummer 
Telephone number 

 

 
 
Handtekening ouder 2 
Signature 

 

 
  

Nummer paspoort / Identiteitskaart 
Number passport/ID-card 

 Plaats van afgifte 
Place of issue 

 

Geldig tot 
Valid until 

 

Nummer paspoort / Identiteitskaart 
Number passport/ID-card 

 Plaats van afgifte 
Place of issue 

 

Geldig tot 
Valid until 
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Kampinformatie / travel information 
Ik/wij geef/geven de begeleidende persoon/personen toestemming om met bovengenoemd minderjarig kind 
te reizen naar: 
 
Accommodatie 
Accommodation 

 

Postcode en plaats 
Postal code & place 

 

Land 
Country 

 

Telefoonnummer 
Telephone number 

 

 
De gegevens op dit formulier zijn naar waarheid ingevuld. / This form has been completed truthfully. 
 
Handtekeningen ouder(s) 
Signature(s) of authorising adult/adults 
 
  

Datum en plaats: 
Date and place:: 

Datum en plaats: 
Date and place:: 

 
Handtekeningen volwassen begeleider(s) 
Signature(s) of accompanying adult/adults 
 
  

Datum en plaats: 
Date and place:: 

Datum en plaats: 
Date and place:: 

 
Bijgevoegd / attached:  

 Kopie van paspoort of identiteitskaart van de toestemminggevende persoon/personen. 
Copy/ies of authorising adult's/adults’ passport(s) or identity card(s). 

 
 
Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving kun je terecht bij de teamleider, 
 

Privacybeleid: 
 

Je gegevens worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten 
behoeve van het lidmaatschap registreren we in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting Nederland. 
Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op www.scouting.nl/privacy vind je het Privacy 
Statement van Scouting Nederland. Je hebt via Scouts Online (https://sol.scouting.nl) altijd toegang tot je eigen 
gegevens welke digitaal verwerkt zijn.` 
 
Naast Scouts Online wordt dit formulier bewaard door de teamleider van de speltak waar het lid in zit. Het formulier 
wordt niet gedupliceerd of digitaal verwerkt in ander systemen dan Scouts Online. Op uw verzoek, bij beëindig van het 
lidmaatschap, of bij vervanging door een nieuwer formulier zal dit formulier vernietigd worden.   
 
 


