Voorwaarden vervoer naar zwemles in bso-tijd
R&A Sports & Swimming

Beste ouder(s), verzorger(s),
Als extra service biedt Bink je de mogelijkheid je kind zwemles te laten volgen onder bso-tijd.
Hiervoor werken wij samen met zwemschool R&A Sports & Swimming in Baarn. Bink regelt het
vervoer naar en van het zwembad, de begeleiding in de kleedkamer en de overdracht van je
kind aan de badmeester. Inschrijving voor en betaling van de lessen regel je zelf bij het
zwembad.
Hoe werkt deze service?
Je vult het online aanmeldformulier voor het vervoer naar het zwembad in. Dit kun je vinden op
onze website. Via onze vervoerscoördinator hoor je wanneer je kind mee kan in het bso-busje
naar de zwemles.
De inschrijving voor en betaling van de zwemlessen regel je vervolgens rechtstreeks met Ruud
van Proosdij van zwemschool R&A Sports & Swimming. Dit kan tijdens het eerste lesuur of
op de eerstvolgende zaterdagmorgen.
De contactgegevens van R&A Sports & Swimming zijn:
Zandheuvelweg 4
Contactpersoon: Ruud van Proosdij
Tel. 035 525 33 88 of 06 222 000 97
Openingstijden: zie www.ra-sports.nl
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
Met vriendelijke groet,
Kristel van Ekelenburg
Sportcoördinator

Voorwaarden vervoer naar zwemles
De regeling voor de zwemles ziet er als volgt uit:







Onze chauffeur, een medewerk(st)er in dienst bij Bink, brengt de kinderen vanaf de eigen
vestiging met de bso-bus naar het zwembad;
Kinderen vanaf 4,5/5 jaar kunnen zwemlessen volgen;
De groep telt maximaal 8 kinderen;
De zwemles op donderdagmiddag duurt van 16.45 tot 17.30 uur;
De zwemles op vrijdagmiddag duurt van 16.00 tot 16.45 uur;
Kinderen kunnen mee tot zij hun A-diploma behalen;



Als je je kind wilt laten doorzwemmen voor het B-diploma, meld je je opnieuw aan bij de
vervoerscoördinator;



Tijdens de lessen is een begeleidster van Bink in het zwembad aanwezig;
Onze chauffeur brengt de kinderen na afloop van de zwemles weer terug naar de eigen
vestiging. Je kunt ook zelf je kind ophalen bij het zwembad. Geef dit dan duidelijk door aan
de vervoerscoördinator en op de vestiging;
De verantwoordelijkheid voor je kind ligt bij het zwembad tot je kind in de kleedkamer is;
Tijdens de korte schoolvakanties en de zomervakantie kunnen de lestijden afwijken.
Informeer naar de tijden bij het zwembad;
In vakantieweken regel je het vervoer naar het zwembad zelf;
Bink is niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan kleding of andere persoonlijke
bezittingen van je kind;
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.









