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De regeling voor vervoer door Bink naar de sportclubs ziet er als volgt uit:  

 Bink verzorgt uitsluitend het vervoer naar de trainingen. Na afloop van de training haal je je kind 

zelf op bij de sportclub. Tijdens schoolvakanties,  winter- en zomerstops regelen wij geen 

vervoer.  

 Zodra je weet op welke dag en tijd je kind gaat trainen, vul je het online aanmeldformulier voor 

vervoer op onze website in.  

 De sportclub verzorgt de plaatsing in een team en informeert je over de trainingstijden. Jij als 

ouder bent verantwoordelijk om wijzigingen door te geven die afwijken van de opgegeven tijd. 

De vervoersplanner bepaalt of dit verzoek haalbaar is. 

 Je hoort van onze vervoersplanner per wanneer je kind meegaat met het bso-busje naar de 

sportclub.  

 Onze chauffeur, een medewerker in dienst bij Bink, brengt de kinderen vanaf de eigen vestiging 

met het bso-busje op tijd naar de plek van de training. De chauffeur is niet aanwezig tijdens de 

training. 

 Tijdens de training valt je kind onder de verantwoordelijkheid van de trainers van de sportclub.  

 Bink is niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan kleding of andere persoonlijke 

bezittingen van je kind tijdens het verblijf op het terrein van de sportclub.  

 Als je kind van team verandert of als de trainingstijd wijzigt, geef je dit uiterlijk één week van 

tevoren door aan de vervoersplanner via vervoersoest@binkkinderopvang.nl. De vervoersplanner 

bepaalt of dit verzoek haalbaar is. 

 Wanneer je kind een keer niet meegaat met het vervoer, verzoeken wij je dit tijdig te laten weten 

door een e-mail te sturen naar vervoersoest@binkkinderopvang.nl en naar de bso van je kind.  

 Deze regeling geldt per schooljaar; wij vragen je je kind voor het nieuwe seizoen opnieuw aan te 

melden via het online aanmeldformulier op onze website.  

  Voorwaarden vervoer naar sportclubs in bso-tijd 
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