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Vakantieopvang 

Voor de BSO kunt u bij Kinderopvang de Plu een vakantiecontract afsluiten met een 

minimale afname van 5 vakantiedagen per kalenderjaar. Deze dagen kunt u naar geheel 

eigen keuze tijdens een van de schoolvakanties inzetten.  U kunt kiezen uit een hele dag 

(7.30 uur tot 18.30 uur) of een halve dag (7.30 uur tot 13.00 uur/ 13.00 uur tot 18.30 uur). 

De dagen van het vakantiecontract zijn niet in te zetten voor studiedagen.  

 

De kosten van het vakantiecontract worden iedere maand in de facturering meegenomen.  

Bij afname van een volledig kalenderjaar, iedere maand het 1/12 deel van de kosten van het 

vakantiecontract. 

 

De regels voor het vakantiecontract zijn als volgt:  

 U ontvangt ruimschoots voor elke schoolvakantie een bericht per e-mail, waarin wij u 

vragen de gewenste vakantiedagen door te geven via vakantiedagen@deplu.org 

 Tot vier weken voor aanvang van de desbetreffende schoolvakantie kunt u de 

vakantiedagen opgeven.  

 Het vakantiecontract is een jaarcontract. De looptijd is van januari tot en met december. 

Bij afname van het vakantiecontract in de loop van het jaar is de periode van het 1e 

contract, de ingangsdatum tot en met december. Het volgende contract loopt van 

januari tot en met december.  

 Niet opgenomen vakantiedagen binnen het contractjaar worden niet gecrediteerd  en 

kunnen niet meegenomen worden naar het volgende jaar. 

 Extra dagen buiten het contract kunnen altijd aangevraagd worden, deze worden 

achteraf gefactureerd tegen regulier tarief. 

 Annuleringen of wijzigingen dient u schriftelijk door te geven via 

vakantiedagen@deplu.org. Afmelden dient u minimaal 48 uur vooraf door te geven. Bij 

afmeldingen binnen 48 uur wordt de vakantiedag afgeschreven van het 

vakantiecontract. 

 Afmelden op de dag zelf dient u direct door te geven op de betreffende locatie voor de 

vakantieopvang. 

 Bij niet tijdige opzegging wordt het contract stilzwijgend verlengd. 
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