ZOMERVAKANTIEOPVANG-OVEREENKOMST

ZOMERVAKANTIE
OPVANG 2021
BIJ BSO BOON

De ondergetekenden:
1. BSO BOON
2. Contractant: ....................................................................................................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................................................................................................
Postcode:........................................................ Plaats ....................................................................................................................................
E-mailadres: ........................................................................................Telefoon: ..........................................................................................
In aanmerking nemende dat contractant gebruik wenst te maken van de zomervakantieopvang bij BSO BOON
op het vestigingsadres: Escapade 9, 1183 NM te Amstelveen.
Zijn als volgt overeengekomen:
Voor- en achternaam kind: ........................................................................................................................................................................
Geboortedatum: ............................................................................................................................................................................................
Wenst op de volgende dagen zomervakantieopvang
(Kruis de dagen aan waarop opvang gewenst is).
Totale kosten aantal af te nemen
zomervakantieopvang-dagen:
Aantal dagen: .............. ad € 50,Totaal bedrag:

€ ............................................
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Week 1

12-16 juli

12 13 14 15 16

Week 2

19-23 juli
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26-30 juli

26 27 28 29 30

Week 4

2-6 augustus
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Week 5

9-13 augustus
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Week 6

16-20 augustus
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www.bsoboon.nl
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n Ik ben akkoord met de prijzen en voorwaarden
Voor akkoord:

Datum: ....................................................................................

Contractant:

BSO BOON:

Scan dit formulier en mail het naar info@bsoboon.nl
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BSO BOON Escapade
Escapade 9, 1183 NM Amstelveen
LRK nr. BOON Escapade: 163500320
Telefoon: 020 - 4721300
E-mail: info@bsoboon.nl
www.bsoboon.nl
BSO BOON is een onderdeel van Sportondersteuning Nederland B.V.

In beweging
bij BOON
WWW.BSOBOON.NL

In beweging
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ZOMERVAKANTIE
OPVANG 2021
BIJ BSO BOON
In de meeste gevallen heeft uw kind langer zomervakantie dan dat u vrije dagen heeft. Natuurlijk is
het leuk om veel samen te doen, maar uw tijd is
beperkt. Hoe voorkomt u dat er de hele dag computergames gespeeld worden, eindeloos gekeken
wordt op social media, YouTube of TikTok. De zomermaanden nodigen uit tot buitenactiviteiten!
BOON biedt de helpende hand. Ook kinderen die
geen regulier contract bij BOON hebben kunnen
opvang krijgen tijdens de zomervakantie van
maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021,
van 8:00 tot 18:30 uur!

BOON
in Artis

Natuurlijk bestaat de zomervakantieopvang ook
uit uitjes; de Linnaushof, Drievliet, Duinrel, Artis, het
Amsterdamse Bos, de kinderboerderij vlak bij BSO
BOON, het strand bij IJmuiden... Alles is mogelijk
tijdens de zomervakantieopvang! Wel is het zo dat
aan sommige uitjes extra kosten kleven.

Vul snel het formulier in en reserveer!
BOON in
Duinrel

PRIJZEN EN VOORWAARDEN
BOON bij de
Linnaeushof

• Kosten per dag: € 50,00.
• De zomervakantie is van maandag 12 juli 2021
t/m vrijdag 20 augustus 2021.
• Een zomervakantieopvangdag bij BOON is van
08:00 – 18:30 uur.
• Bij het tekenen van de overeenkomst dienen de
dagen waarvan gebruik zal worden gemaakt gedurende de zomervakantie 2021 worden opgeven. Eén week voor de geboekte dagen kunnen
deze data nog worden veranderd of geannuleerd zonder dat daarvoor kosten worden berekend.
• Indien zomervakantieopvang-deelnemers mee
willen op de z.g. ‘uitjes’ zoals bijvoorbeeld Drievliet of de Linnaeushof dan zal daarvoor een
extra bijdrage van € 25,00 verschuldigd zijn.

• Indien uw kind(eren) door ziekte verhinderd zijn
op de opgegeven dag, kan deze dag op een
ander moment in de zomervakantie worden ingezet.
• Beleefd verzoeken wij u de ZOMERVAKANTIEOPVANG-OVEREENKOMST, z.s.m. getekend voor
akkoord, aan BSO BOON te retourneren opdat
i.v.m. de te verwachten drukte, geen kinderen
teleurgesteld zullen worden omdat plaatsing
niet meer mogelijk is.
• De vooruitbetaling van het totale bedrag dient
vóór maandag 5 juli voldaan te zijn.

