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Toevalligerwijzz  
Incidentele buitenschoolse opvang met inschrijfgeld per kalenderjaar. 
 

Naam kind:…………………………………………………………. 
Geboortedatum:………………………………………………  
BSN:…………………………………………………………………….         
Datum……………………………………………. 
Basisschool…………………………………………………………. 
 
 

Voorwaarden BSO Eige Wijzz 
 

 De toevalligerwijzz uren bieden alleen opvang tijdens de schoolweken tenzij 
anders is afgesproken met Eige Wijzz. De openingstijden tijdens de 
schoolweken zijn vanaf 7.00u tot 8.45u en van 13.45u tot 18.30u. 

 
 U betaald inschrijfgeld per kalenderjaar. Het inschrijfgeld wordt jaarlijks 

automatisch geïncasseerd. 

  Eige Wijzz betaald geen inschrijfgeld terug. 

 Na inschrijving in kindplanner kunt u opvanguren aanvragen. Deze worden 
door Eige Wijzz goedgekeurd. 

 Heeft u goedgekeurde aanvragen toch niet nodig, dan kunt u deze opvanguren 
ruilen naar een later tijdstip. Zo voorkomt u dat de aangevraagde uren toch 
benut worden. 

 Er is een minimale afname van 1 uur bij de voorschoolse opvang en 2 uur bij 
de naschoolse opvang. Voor naschoolse opvang geldt dat het dagdeel start 15 
minuten voor het einde van de schooldag. Er worden alleen hele of halve uren 
afgeschreven. 

 Als uw kind op een afgesproken dagdeel niet aanwezig kan zijn, dan geeft u dit 
telefonisch door. Dit 24 uur voor aanvang van de opvang, wordt het later 
doorgegeven dan worden er voor de voorschoolse opvang 1 uur en voor 
naschoolse opvang 2 uur doorberekend. 

 Als uw kind gebracht of gehaald wordt door een ander persoon dan de 
ouders/verzorgers, wordt dit vooraf gecommuniceerd met één van de 
pedagogisch medewerkers bij uw kind op de groep. 

 Indien u twijfelt aan de fysieke gesteldheid van uw kind, communiceert u dit 
altijd met één van de pedagogisch medewerkers. Als zij zich zorgen maakt 



  01-01-2020 

en/of het niet meer verantwoord vindt dat het kind kan blijven, dan dient het 
kind opgehaald te worden.  

 Er wordt aangeraden de spullen van uw kind te voorzien van naam. Wij zijn 
niet verantwoordelijk voor het zoek raken van spullen van thuis zoals kleding 
en speelgoed. 

 Specifieke voeding voor kinderen dient door de ouders zelf te worden 
meegebracht. 

 Elk jaar wordt in november bekeken of de kosten van de kindplaatsen stijgen. 
U krijgt hiervan uiterlijk 1 maand voor ingang van de eventuele verhoging 
bericht. Er volgt een verrekening voor de openstaande uren. 

 Voor elk kind is een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  

* Hierbij verklaard u de voorwaarden te hebben gelezen en het contract met Eige 

Wijzz als akkoord bevonden. 

 

Plaats en datum……………………………………………………………………….   

    

Naam ouder/verzorgen     Handtekening ouder/verzorger, 

 

 
_______________________   _________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


