
Aanvraag privé excursie volwassenen en kinderen 

Beste bezoeker, 

Hartelijk dank voor je interesse in een privé excursie bij Bezoekerscentrum Gooi & 
Vechtstreek. Wij verzoeken je om dit formulier in te vullen, te downloaden en te sturen naar 
jeugdgooienvechtstreek@natuurmonumenten.nl. Je ontvangt zsm maar uiterlijk binnen 5 
werkdagen een reactie. 

Hartelijke groet,  

Het Activiteiten Team, Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek 

Je aanvraag: 

Gegevens aanvrager 

Naam aanvrager 

Lidmaatschap aanvrager 

(Factuur) adres aanvrager 

Postcode en woonplaats 

Mobiele telefoon 

Emailadres aanvrager 

Contant of factuur 

Gegevens excursie 

Aanleiding excursie 

Gewenste datum 

Starttijd 

Duur excursie 

Aantal volwassenen 

Aantal kinderen 
m.v.v. leeftijden

Opmerkingen 

(door naar volgende pagina) 

mailto:jeugdgooienvechtstreek@natuurmonumenten.nl


Gewenste privé excursie 

Je keuze Ontdek de ’s-Gravelandse buitenplaatsen Schaep en Burgh, 
Boekesteyn   

Ontdek de historie van Frans Blaauw en Louise Six op Gooilust 

Ontdek buitenplaats Gooilust in ‘s-Graveland (siertuin, 
Rhododendronvallei – alleen half mei tot half juni ) 

OERRR struinen met de boswachter (v.a. 4 jaar) 

OERRR vleermuissafari (v.a. 8 jaar) 

Ontdek de reeën van het Corversbos (avond) 

Maak kennis met de uilen van Boekesteyn (avond) 

Excursie op 
maat namelijk: 

stuur je wensen per email naar: 
jeugdgooienvechtstreek@natuurmonumenten.nl  

Ter info: voor groepen met kinderen rekenen wij max 15 personen per gids 

Naar aanleiding van je aanvraag ontvang je van ons een voorlopige bevestiging met 
prijsopgave. Vervolgens gaan wij op zoek naar beschikbare boswachters. Wanneer wij deze 
voor jullie groep gevonden hebben, ontvang je een definitieve bevestiging van de gewenste 
privé excursie. 

Voor de annuleringsvoorwaarden verwijzen we je naar onze website 

We zien je aanvraag graag tegemoet, 

Het Activiteitenteam Gooi en Vechtstreek 

Bezoekers Centrum Gooi en Vechtstreek 
Noordereinde 54b 
1243 JJ ’s-Graveland 
035 - 6563080 
jeugdgooienvechtstreek@natuurmonumenten.nl 

https://www.natuurmonumenten.nl/unieke-priv%C3%A9-excursies-volwassenen-met-kinderen
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