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AFWIJKENDE VAKANTIE - 2022 
 

Mocht u binnen uw pakket af willen wijken van de vooraf vastgestelde schoolvakanties dan kunt u dit 
via dit formulier aangeven. 
Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de groep of bij de balie. Ingeval ruilen niet mogelijk is, dan 
hoort u dit zo spoedig mogelijk van ons. Goedgekeurde ruilweken kunt u in Bitcare terug vinden. 
 
Bij een  46-weken pakket gaan we ervan uit dat uw kind er tijdens de landelijk vastgestelde 
zomervakantie (conform de schoolvakantie van de regio Zuid) niet zal zijn. U kunt, indien de capaciteit 
van de groep dit toe laat, met deze weken schuiven. 
Dit dient u echter wel via dit formulier vóór 1 februari 2022 aan ons door te geven. 
 
Na 1 februari 2022 vervalt de mogelijkheid om hele vakantieweken in 2022 te ruilen. De 
vakantiedagen kunt u dan nog wel volgens ons reguliere ruilbeleid als ruildag inzetten. Een ruiling van 
dagdelen is alleen mogelijk indien het leidster-kind-ratio dit toelaat. U treft alle regels omtrent het 
ruilen van dagdelen in onze informatiegids. 
 

Ruiling voor (naam kind)  Groep  

 

Week waarin uw kind NIET komt: Week waarin uw kind WEL komt: 

Week  t/m Week  t/m 

Week  t/m Week  t/m 

Week  t/m Week  t/m 

Week  t/m Week  t/m 

Week  t/m Week  t/m 

Week  t/m Week  t/m 

 

Het ruilen van vakantieweken kan alleen in hele weken (maandag tot en met vrijdag) plaats vinden. Dit 
betreft de reguliere dagdelen waarop een kind is geplaatst. Bij de ruiling van hele weken kunnen de 
dagdelen dus niet worden gewijzigd. 
 

Datum van indiening   
Naam ouder/verzorger  Handtekening 

 

Goedgekeurd  medewerker groep Datum: Paraaf+ naam: 

Ingevoerd in Bitcare Datum: Paraaf: 

 
Zonder handtekening en parafen is uw reservering niet definitief en kunt u hieraan geen rechten ontlenen! 
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