
Kindercentrum ‘t Kasteeltje

Kempenlandstraat 1
5262GK Vught
Telefoonnummer 073-6841160 [1]
Faxnumm73-6578492
E-mail bso@t-kasteeltje.nl
Website www.t-kasteeltje.nl
K.v.K .-nummer 17200876
IBAN   NL48RABO 0118185543

Kruis aan wat van toepassing is voor bovenvermeld(e) kind(eren):
Bovengenoemd(e) kind(-eren) graag BRENGEN naar de vereniging / sportclub.
Bovengenoemd(e) kind(-eren) graag HALEN bij de vereniging / sportclub.
Omkleden op de BSO-locatie

Periode:
Ingangsdatum (eerste keer halen/brengen)
Einddatum (laatste keer halen/brengen)
Gegevens die voor ons van belang zijn:
Adres Vereniging / Club:
Naam:
Straat:
Plaats:
Bereikbaarheid Vereniging/Club tijdens aanwezigheid kind(-eren):
Telefoon:
Tijden: .
Tijd waarop de kinderen aanwezig moeten zijn bij de vereniging/club:
Tijd waarop de kinderen klaar staan om opgehaald te worden:

Ondertekening:
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hieronder vermeld en verleent hierbij tot wederopzegging
aan Kindercentrum ’t Kasteeltje toestemming bovengenoemde kinderen van/naar een externe vereniging en/of club te
brengen/halen zoals is omschreven op dit formulier. Door ondertekening gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Handtekening: Datum

Regeling Deelname Externe Verenigingen / Sportclubs
 Kinderen worden tot aan de ingang van de vereniging of club gebracht. Er gaat dus niemand mee naar binnen.
 Bij het ophalen dient het kind klaar te staan op de afgesproken plaats bij de vereniging of club.
 Wijzigingen in tijden/het niet doorgaan van bijeenkomsten moet TIJDIG door de ouders doorgegeven worden

aan de Centrale Administratie. Indien bij ons geen bijzonderheden bekend zijn, wordt uw kind namelijk gewoon
bij de vereniging/club afgezet.

 Kindercentrum ’t Kasteeltje is niet meer verantwoordelijk vanaf het moment dat het kind op het terrein van de
vereniging is / binnen het gebouw van de vereniging is.

 Kindercentrum ’t Kasteeltje is pas weer verantwoordelijk vanaf het moment dat het kind zich meldt bij de
chauffeur van het Kindercentrum.

 Kindercentrum ’t Kasteeltje is niet aansprakelijk te stellen voor leed/schade ontstaan door het niet (op tijd)
kunnen uitvoeren van deze service indien er sprake is van overmacht.

Ruimte voor aanvullende afspraken:

Dit formulier graag volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar / inleveren op Kempenlandstraat 1, 5262GK, Vught

AFSPRAKEN DEELNAME EXTERNE VERENIGINGEN EN SPORTCLUBS

Naam ouders:
Adres:
Postcode/woonplaats:

Voornaam 1
e

kind:
Achternaam:

Voornaam 2
e

kind:
Achternaam:

Voornaam 3
e

kind:
Achternaam:
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