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Aanvraag voor het vervoer naar een (sport)activiteit 

 

Als extra service willen wij aan ouders en kinderen graag de mogelijkheid bieden om 

kinderen te vervoeren naar en van een (sport)activiteit. Wanneer u uw kind door de 

buitenschoolse opvang wilt laten wegbrengen en eventueel wilt laten ophalen, verzoeken wij 

u dit digitaal aan te vragen via onderstaande link: 

 

 

Vervoersaanvraag buitenschoolse opvang Kindkracht 0/12  

 

 

Onderstaand vindt u de voorwaarden waaraan deze aanvraag moet voldoen. 

 

Let op: een aanvraag is alleen dit schooljaar geldig! Voor een volgend schooljaar moet 

een nieuwe aanvraag worden ingediend. 

 

 

Voorwaarden voor het wegbrengen van kinderen naar een (sport)activiteit: 

 

• Deze service bieden wij aan in schoolweken. In vakantieweken dient u zelf voor 

vervoer te zorgen. 

• Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 9 jaar komen in aanmerking voor deze service. 

• Per kind kan één aanvraag per week worden gedaan. 

• Een aanvraag moet minimaal 2 weken van te voren worden ingeleverd. 

• Wij brengen weg naar activiteiten met een aanvangstijd tot 17.30 uur . 

• Indien nodig halen wij uw kind tot 16.30 uur bij de (sport)activiteit op. 

• We brengen niet naar zwemles. 

• Voor locatie Grote Beer, Zonnewijzer en Spetters brengen wij naar (sport)activiteiten 

in Roelofarendsveen, Oude Wetering en Nieuwe Wetering. Voor locatie Poldersprong 

brengen wij naar (sport)activiteiten in Rijpwetering en Oud Ade. 

• Wanneer door onvoorziene omstandigheden, deze service niet kan plaatsvinden, 

brengen wij u als ouder op de hoogte zodat u zelf een alternatief kunt verzorgen. 

 

Het wegbrengen van kinderen naar (sport) activiteiten is voor onze organisatie een  

extra service. Het kan dus voorkomen dat wij niet aan alle aanvragen kunnen voldoen. 

 

Heeft u een aanvraag die buiten onze voorwaarden valt, neemt u dan contact op om de 

mogelijkheden te bespreken via vervoersaanvragen@kindkracht.nl.  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=unv-l4Pfake5g3_KMhkcwasctFc4O1ZGvfr23s__5RhUODc2MEw1UFhJNlYwRUY1MERQR1hBMjFPQy4u
mailto:vervoersaanvragen@kindkracht.nl

