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dag extra of dag ruilen  
 

in te vullen door de ouder 

voor- en achternaam kind :  

datum gewenste opvangdag :  

in geval van ruilen (zie toelichting) de datum van 

de oorspronkelijke opvangdag 

:  

als er geen plek is in de stamgroep van mijn 

kind is plaatsing in een andere groep gewenst (*) 

: ja / nee 

voor- en achternaam ouder :  

datum aanvraag :  

ondertekening door ouder :  

in te vullen door de medewerker 

opvang op de gewenste datum is : niet mogelijk / wel mogelijk (laat de ouder dit weten) 

naam van de groep waar opvang mogelijk is :  

ouder heeft het aanbod geaccepteerd  : ja / nee  

voor- en achternaam medewerker  :  

 

Toelichting dag ruilen  

Onder bepaalde voorwaarden mag je een standaard opvangdag ruilen naar een andere dag waarop jouw kind 

normaal niet komt. De voorwaarden zijn: 

 Ruilen kan 6 dagen voor of 6 dagen na de standaard opvangdag die je niet hebt gebruikt of niet gaat 

gebruiken. Dagen waarop Plukkebol gesloten is (ook zaterdag en zondag), dienen te worden meegeteld.  

 Ruilen kan als er een plek vrij is en de groepsomstandigheden dit toelaten.  

 Een dag die eenmaal geruild is, kan niet opnieuw geruild worden.  

 Aan ruilen zijn geen extra kosten verbonden.  

 

Toelichting dag extra  

 Een extra dag kan afgenomen worden als er plek is en de groepsomstandigheden dit toelaten.  

 Een extra dag wordt achteraf in rekening gebracht. Voor de kosten zie www.plukkebol.nl/aanmelden/kosten 

 

(*) Toelichting op het opvangen in een andere groep dan de stamgroep van het kind 

 Baby’s mogen alleen in een andere babygroep opgevangen worden binnen dezelfde locatie 

 Ukken mogen alleen in een andere ukkengroep opgevangen worden binnen dezelfde locatie 

 Peuter(plusser)s mogen alleen naar een andere peuter(plus)groep binnen dezelfde locatie. 

 BSO-ers mogen opgevangen worden in elke bso groep. Bij een hele dag ook op een andere bso locatie.  
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