Voorwaarden vervoer naar voetbaltraining in bso-tijd
FC & HC Victoria
De regeling voor vervoer door Bink naar de voetbaltrainingen ziet er als volgt uit:
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De rol van Bink betreft uitsluitend het vervoer naar en van de reguliere training bij Victoria.
Onze chauffeur, een medewerker in dienst bij Bink, brengt de kinderen vanaf de eigen
vestiging met de bso-bus naar het sportterrein van Victoria.
De trainingen beginnen op verschillende tijden, afhankelijk van het team waarin uw kind is
geplaatst.
Plaatsing in een team en de bijbehorende trainingstijd worden door Victoria geregeld;
Zodra u weet op welke dag en tijd uw kind gaat trainen, vult u het online aanmeldformulier
voor vervoer naar Victoria op onze website in.
U hoort van onze vervoersplanner per wanneer uw kind meegaat met de bso-bus naar
Victoria.
De chauffeurs van Bink rijden af en aan, zodat de kinderen op hun eigen trainingstijd
aanwezig zijn.
Tijdens de training vallen de kinderen onder de verantwoordelijkheid van de trainers van
Victoria.
In bijna alle gevallen brengt de chauffeur de kinderen na afloop van de training weer terug
naar de eigen bso-vestiging. U kunt uiteraard ook zelf uw kind ophalen bij Victoria. Als uw
kind wordt opgehaald door iemand anders dan uzelf, wilt u dit dan doorgeven aan de
vestiging? Als u dit niet doet, mag de chauffeur uw kind niet meegeven en neemt hij/zij uw
kind mee terug naar de bso-vestiging.
In verband met de sluitingstijd van de bso-vestiging moeten kinderen tijdig van het
voetbalterrein worden opgehaald. Om die reden regelt Bink vervoer vanaf Victoria naar de
bso–vestigingen tot 17.45 uur. Het vervoer naar Victoria kan tot 18.00 uur worden
gerealiseerd door de chauffeurs van Bink. In de praktijk betekent dit:
- wanneer de training van uw kind later eindigt dan 17.45 uur, haalt u zelf uw kind op;
- wanneer de aanvangstijd van de training later is dan 18.00 uur, brengt u zelf uw kind naar
Victoria.
Als uw kind van team verandert of als de trainingstijd wijzigt, geeft u dit uiterlijk één week
van tevoren door aan onze vervoersplanner: vervoersplanning@binkkinderopvang.nl.
Wanneer uw kind een keer niet meegaat met het vervoer, verzoeken wij u dit tijdig te laten
weten aan de leidinggevende van de bso of mail naar
vervoerslplanning@binkkinderopvang.nl.
Wijzigt de trainingstijd van uw kind, neem dan contact op met onze vervoersplanner om de
mogelijkheden te bespreken.
Tijdens schoolvakanties, winter- en zomerstops regelt Bink geen vervoer.
Bink is niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan kleding of andere persoonlijke
bezittingen van uw kind tijdens het verblijf op het terrein van Victoria.
Deze regeling geldt per seizoen; wij vragen u uw kind voor het nieuwe seizoen opnieuw aan
te melden.

