
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Als extra service biedt Bink de mogelijkheid je kind te brengen naar de zwemles. Bink regelt het vervoer 

naar het zwembad, de begeleiding in de kleedkamer en de overdracht van je kind aan de zweminstructeur. 

Wij werken hierbij samen met verschillende zwemscholen in Hilversum en Soest. Inschrijving voor en 

betaling van de zwemlessen regel je zelf met het zwembad. 

 

Hoe werkt deze service?  

Stap 1: lees hieronder in onze algemene informatie of je kind in aanmerking komt voor zwemvervoer; 

Stap 2: bekijk op onze aanmeldpagina op welke dagen wij naar welk zwembad vervoeren;  

Stap 3: Zodra je kind bij de zwemschool is ingeschreven en je weet op welke dag en tijd je kind gaat 

zwemmen, vul je het aanmeldformulier voor vervoer naar de zwemvereniging op onze website in; 

Stap 4: Vervolgens hoor je van onze vervoersplanner per wanneer je kind meegaat naar de 

zwemvereniging. NB: vervoer is alleen mogelijk indien er voldoende bussen en chauffeurs beschikbaar 

zijn. 

 

Meer informatie? 

Op de volgende pagina vind je alle voorwaarden voor het vervoer van en naar de zwemles. Heb je nog 

vragen? Neem dan contact op met onze vervoerscoördinator via vervoersplanning@binkkinderopvang.nl 

(Hilversum) of vervoersoest@binkkinderopvang.nl (Soest).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Kristel van Ekelenburg 

Manager sport en bewegen   

 

 

 

 

 Voorwaarden vervoer naar zwemles 

 

https://binkkinderopvang.nl/opvang/vervoer-naar-zwemles/
https://binkkinderopvang.nl/opvang/vervoer-naar-zwemles/
https://binkkinderopvang.nl/opvang/vervoer-naar-sportclubs/
mailto:vervoersplanning@binkkinderopvang.nl
mailto:vervoersoest@binkkinderopvang.nl


 

 

 

 

Voorwaarden vervoer naar zwemles 
 

Algemene informatie:  

 De rol van Bink betreft het vervoer naar het zwembad, de begeleiding in de kleedkamer en de 

overdracht van je kind aan de zweminstructeur; 

 Kinderen vanaf 4,5 jaar kunnen mee met het zwemvervoer; 

 Kinderen kunnen mee totdat zij hun A-diploma behalen. Als je je kind wilt laten doorzwemmen voor 

het B-diploma, meld je je opnieuw aan bij de vervoerscoördinator. Kinderen die op de wachtlijst staan 

voor hun A-diploma, gaan hierbij voor;  

 Plaatsing in een zwemles en de bijbehorende trainingstijd worden geregeld door de zwemvereniging. 

Bink heeft hier geen invloed op;  

 Wijzigt de zwemtijd of dag van je kind, neem dan contact op met onze vervoersplanner om de 

mogelijkheden te bespreken, voor Hilversum klik hier en voor Soest klik hier; 

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

de leidinggevende van de bso of mail uiterlijk voor 11 uur op de dag van de wijziging onze 

vervoersplanner, voor Hilversum klik hier en voor Soest klik hier;  

 Tijdens schoolvakanties regelt Bink geen vervoer;   

 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 zwemvereniging; 

 Je sluit een overeenkomst voor de zwemles met het zwembad. Bink aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid voor de uitvoering van de zwemles en mogelijke schade ten gevolge van  

de zwemles. Het zwembad is te allen tijde verantwoordelijk voor je kind tijdens de zwemles; 

 

Van de bso naar de zwemles, hoe doen wij dat:  

 Vervoer naar de zwemles is alleen mogelijk als de zwemles niet later dan 18.15 eindigt; 

 Je kind wordt op de bso door een van onze chauffeurs opgehaald; 

 Je kind wordt bij vertrek afgemeld op de bso;  

 De chauffeurs van Bink brengen de kinderen naar het zwembad en dragen de kinderen over aan de 

zweminstructeur. Het toezicht en de verantwoordelijkheid van Bink eindigt bij het overdragen aan de 

zweminstructeur; 

 Tijdens de zwemles vallen de kinderen onder de verantwoordelijkheid van de docenten van het 

zwembad. 

 

Van de zwemles naar de bso terug, hoe doen wij dat:  

 In een aantal gevallen brengt de chauffeur de kinderen na afloop van de zwemles weer terug naar de 

eigen bso-vestiging. Kinderen terugbrengen naar de bso-vestiging is alleen mogelijk als de zwemles 

vóór 17.30 uur eindigt. Je kunt uiteraard ook zelf je kind ophalen bij de zwemles. Als je kind wordt 

opgehaald door iemand anders dan jijzelf, wil je dit dan doorgeven aan de vestiging? Als je dit niet 

doet, mag de chauffeur je kind niet meegeven en neemt hij/zij je kind mee terug naar de bso; 

 De verantwoordelijkheid van Bink begint weer bij de overdracht van de zweminstructeur aan de 

medewerker van Bink;   

 Bij terugkomst op de bso-vestiging wordt je kind weer aangemeld.  

 

Wat vragen wij van jou als ouder? 

 Neem vooraf bovenstaande relevante afspraken door met je kind; 

 Indien er (medische) bijzonderheden zijn die onze chauffeurs moeten weten, horen wij dat graag;  

 Ga vooraf langs de zwemvereniging met je kind, zodat je kind weet waar hij/zij moet zijn; 

 Zorg voor de juiste zwemkleding.  

mailto:vervoersplanning@binkkinderopvang.nl
mailto:vervoersoest@binkkinderopvang.nl
mailto:vervoersplanning@binkkinderopvang.nl
mailto:vervoersoest@binkkinderopvang.nl


 

 


