
  
 

“De Speelark” 
 

Heel, april 2021. 
 
 

Overeenkomst vakantie-opvang BSO de Speelark 
 
 

 
Gegevens ouders/verzorgers: 

 
Naam en voorletters 

 
: 

Adres : 

Postcode en woonplaats : 

Tel.nr. privé : 

 

Gegevens kind: 

 
Naam 1e kind 

 
: 

Geb. datum kind : 

Naam 2e kind : 
Geb. datum kind : 

Naam 3e kind : 
Geb. datum kind : 

 
 

 

Ouders/verzorgers gaan akkoord met bijgevoegde voorwaarden: 
 

 
Datum: 

Handtekening: 



Voorwaarden t.a.v. vakantie-opvang BSO de Speelark: 
 
 

• Het contract geeft recht op vakantie-opvang en opvang tijdens studiedagen 
van de basisscholen van Heel en Beegden. Dit geldt voor kinderen in de 
leeftijd van 4-12 jaar. 

 

• De vakantie-opvang is alleen mogelijk als er plekken beschikbaar zijn die niet 

ingevuld worden door kinderen met een vast contract. 
 

• Minimaal 2 weken voordat de vakantie begint, dient de aanvraag voor 
vakantie-opvang binnen te zijn. Rond deze tijd is de planning van de kinderen 
met een vast contract bekend en kan er bekeken worden op welke dagen er 
plekken beschikbaar zijn. 

 

• De dagen en tijden van vakantie-opvang dienen vooraf doorgegeven te 

worden. De opgegeven dagen kunnen niet meer gewijzigd worden. Er zal een 
aparte factuur per vakantie verstrekt worden. Deze factuur wordt vooraf 
gemaakt en dient ook vooraf betaald te worden. Als de factuur niet betaald is, 
kan de opvang niet doorgaan. 

 

• De verstrekte factuur kan ingediend worden bij de belastingdienst. Dit voor 

teruggave van de overheidsbijdrage. Let wel, facturen worden éénmalig 

verstrekt en worden 2 weken vóór de vakantie-opvang toegestuurd. Dit geeft 

ouders de tijd om deze factuur vooraf te betalen. 

 

• Als een kind tijdens de aangemelde periode niet komt of ziek is, dient U dit 

tijdig te melden. Het is dan helaas niet mogelijk om het geld terug te betalen. 
Dit i.v.m. de reeds opgestelde roosterplanning van het personeel. Het is 
eventueel wel mogelijk om deze dag binnen die zelfde vakantie te verschuiven 
naar een andere dag. Dit laatste geldt alleen als er beschikbare plaatsen zijn. 

 

• Een kind dient vooraf te worden ingeschreven bij De Speelark. Er zullen ook 
persoonlijke gegevens van het kind gevraagd worden zoals de naam van de 
huisarts, telefoonnummers etc.. Dit is nodig in verband met eventuele 
calamiteiten. Het inschrijven gebeurt eenmalig; als een kind al ingeschreven is 

dan worden alle gegevens bewaard voor een volgende keer. 

 

• De uurprijs van vakantie-opvang is gelijk aan de actuele uurprijs van de BSO. 
De opvang kan per uur of per half uur worden afgenomen. 

 

• Ieder kind dat gebruik maakt van de vakantie-opvang dient zich aan de regels 
te houden die bij De Speelark gelden. Alle informatie omtrent regels, prijzen 
etc zijn te vinden op onze website www.robbedoes-heel.nl. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 
Gerry van der Heijden gerry@robbedoes-heel.nl 
Of 
Sonja Oitmann sonja@robbedoes-heel.nl 
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