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Aanvraagformulier 
ruilen 

 
 

 
Aanvraagformulier ruilen 

 

Naam Kind:  ……………………………………………… 
Geboortedatum: ……………………………………………… 

Reguliere groep: ……………………………………………… 

Aanvraagdatum 

 
Datum 

afwezig 

Datum 

aanwezig 

Datum akkoord/ 

niet akkoord door 

medewerker 

Verwerkt door 

medewerker 

(naam) 

     

□ Er is voor deze dag ook een ruiling aangevraagd voor broer of zus, met een reguliere plaatsing op groep ……………………………………………… 

□ Als de aangevraagde ruiling niet kan komt mijn kind wel / niet op de contractdag. 
 

Voorwaarden 

1. Er is sprake van ruilen als het ene dagdeel direct met een ander dagdeel of de ene dag direct met een andere dag wordt omgeruild. 

2. Ruilen van dagdelen is een service en is incidenteel mogelijk. 

3. Ruilen is kindgebonden en locatiegebonden. 

4. Het verzoek voor een incidentele ruiling wordt op de locatie gedaan. 

5. Ruilen is alleen mogelijk zolang de bezetting (van kinderen c.q. pedagogisch medewerkers) op de locatie het toelaat. 

6. Ruilen is mogelijk voor schoolweek naar schoolweek en voor vakantieweek naar vakantieweek. 

7. Nationale feestdagen kunnen niet geruild worden. 

8. Ruilen kan alleen binnen de looptijd van het contract en binnen eenzelfde opvangsoort: BSO voor BSO; KDV voor KDV, etc. 

9. Ruilen kan alleen bij gelijke omvang in uren van de te ruilen dagdelen. 

10. Ruilen kan alleen wanneer de ruildag later in tijd ligt. 

11. Er kan geen ruiltegoed ontstaan, omdat tegenover een niet afgenomen dag altijd direct een andere dag ingezet wordt. 

12. Als de ruiling wordt afgewezen blijft het kind aanwezig gemeld op de dag van de contractuele plaatsing. 

13. Een goedgekeurde ruiling is onomkeerbaar. 

 
Op deze aanvraag zijn de algemene voorwaarde, leveringsvoorwaarden en onze privacyverklaring van Spring Kinderopvang B.V. van toepassing. Hierbij verklaar ik kennis te hebben genomen 
van en akkoord te gaan met de algemene (aanvullende) voorwaarden van Spring Kinderopvang B.V. en de verwerking van de ingevulde persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking 
van de persoonsgegevens vindt u in onze privacyverklaring en de algemene (aanvullende) voorwaarden die u op onze website kunt teruglezen. 
 
Naam ouder:       Handtekening ouder: 

 
………………………………………………    ……………………………………………… 


