Regels Kinderopvang
Om ervoor te zorgen dat de kinderopvang bij Kenamju voor iedereen prettig en veilig blijft hebben
we een paar aandachtspunten en regels opgesteld. Deze regels dienen als een aanvulling op onze
algemene voorwaarden. Lees onderstaande informatie aandachtig door, zodat iedereen weet wat we
van elkaar mogen verwachten.

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag 		
Zondag 		

8.30 tot 11.30 uur
gesloten
8.30 tot 11.00 uur

Reserveren
Een plek reserveren kan maximaal 3 dagen van tevoren. Dit kan telefonisch of persoonlijk aan de balie. Geef
verhindering zo snel mogelijk telefonisch door zodat de plek vrijkomt voor een ander kind. Afspraken dienen
uiterlijk om 7:30 uur ‘s ochtends te worden geannuleerd. Wanneer een reservering niet tijdig wordt
afgemeld, wordt er een boete van € 5,- geïncasseerd bij de eerstvolgende automatische incasso.

Brengen en halen
Er zijn elke dag 2 tijdvakken.
•
•

Tijdvak 1 is van 8:30 uur tot 10:00 uur.
Tijdvak 2 is van 10:00 uur tot 11:30 uur (zondag tot 11:00 uur)

Bij de opvang van Kenamju geldt een maximale groepsgrootte van 10 kinderen. Wij vragen je daarom kinderen op
de afgesproken tijd te brengen én op te halen om overlap te voorkomen.

Alleen tijdens het sporten
De opvang is alleen bedoeld voor de tijd waarin je gebruik maakt van het sportcentrum. Kinderen dienen zo kort
mogelijk voor aanvang van de training of groepsles gebracht te worden en dienen na het eindigen van de les of
training zo snel mogelijk weer te worden opgehaald.

Regels omtrent ziekte
Zieke kinderen hebben extra aandacht en verzorging nodig en kunnen daarom het best thuis verzorgd worden.
Bovendien kan er sprake zijn van besmettingsgevaar voor de andere kinderen.
Bij ziektesymptomen zoals koorts (een lichaamstemperatuur van 38,5 graden Celsius en hoger), braken, diarree
en bij kinderziektes moet het kind thuis blijven en goed uitzieken.
Een kind moet minstens één dag koortsvrij zijn voordat het weer naar de opvang kan komen. Wanneer een kind
zich niet lekker voelt bij de opvang zullen wij (telefonisch) contact met opnemen op het bij ons bekende nummer
en zullen we vragen het kind op te halen.

Aansprakelijkheid

Bij Kinderopvang Kenamju houden we continu een oogje in het zeil en zorgen we voor een veilige plek waar de
kinderen lekker kunnen spelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fysieke schade welke kan passeren
in de periode waarin uw kind op de opvang aanwezig is. Kenamju is niet aansprakelijk voor vermissing of
beschadiging van kleding of andere van huis meegebrachte spullen. Gebruik van de opvang is geheel op eigen
risico.
Wanneer een voorval niet zoals hierboven beschreven, dan wel niet voorkomt in de algemene voorwaarden of
de huisregels van Kenamju, zullen beide partijen in onderling overleg dit naar ieders tevredenheid proberen op te
lossen.

Veel plezier bij Kenamju!
Wij hopen dat de kinderen hun tijd bij onze kinderopvang als fijn en gezellig zullen ervaren, en wij wensen papa,
mama of de verzorger heel veel sportplezier!
Met sportieve groet,
Team Kenamju
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