
IBO De Nerviër vzw 
 

Maarschalk Gerardstraat 10 – 2000 Antwerpen – 03/239.38.11 – denervier@skynet.be 

KERSTVAKANTIE 2019-2020 

Inschrijvingsformulier vakantieopvang 

 
IBO De Nerviër organiseert leuke opvang op 23 en 24 december 2019 en op 2 en 3 januari 2020 
voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.  
LET OP! – het IBO is op 24 december gesloten vanaf 17 uur en de ganse dag gesloten van 25 t.e.m. 
1 januari. 
 
Inschrijven kan vanaf 1 september 2019. 
Gelieve tijdig in te schrijven. Onze plaatsen zijn beperkt! 
 
Tarieven:  

 Opvangduur minder dan 3 uur – €4,86 

 Opvangduur tussen 3 en 6 uur – €7,33 

 Opvangduur meer dan 6 uur – €14,62 
(deze bedragen kunnen wijzigen vanaf 1 januari 2020 i.v.m. de procentuele stijging van de index van de 
consumptieprijzen) 

 
U kan uw kind(eren) brengen tussen 7u en 10u30. Alleen met toestemming van de coördinator kan 
dit later. Tijdstip van afhalen geeft u zelf aan, uiterlijk 18:50u. 
 
Wijzigingen aan de voorinschrijvingen kunnen zonder extra kosten bij: 

 tijdige annulatie → annuleren kan t.e.m. 6 december 2019 

 ziekte → met doktersattest 

 andere redenen → met een officieel bewijs 
 
Er worden reserveringskosten (opvangduurtarief) + €5 administratieve vergoeding aangerekend op uw 
factuur indien u: 

 niet of laattijdig annuleert 

 geen doktersattest aflevert bij ziekte 

 uw kind(eren) na 10u30 brengt 
 
Bedankt voor uw begrip! 

Uw reservatie – aantal kinderen:  
 
Naam, voornaam + leeftijd kind(eren): ……………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Dag en datum Uur brengen Uur afhalen 

Ma 23/12/19   

Di 24/12/19  * 
Wo 25/12/19 

IBO GESLOTEN Do 26/12/19 

Vr 27/12/19 

 

Dag en datum Uur brengen Uur afhalen 

Ma 30/12/19 

IBO GESLOTEN Di 31/12/19 

Wo 01/01/20 

Do 02/01/20   

Vr 03/01/20   

 

* 24 december zijn wij gesloten vanaf 17 uur dus vragen wij ten laatste om 16:50uur uw kind(eren) op 

te halen. Bedankt! 
 
Datum +  Handtekening ouder(s)

 
………………………………………………………… 
 

DEZE PAGINA IS BESTEMD VOOR DE OUDERS 



IBO De Nerviër vzw 
 

Maarschalk Gerardstraat 10 – 2000 Antwerpen – 03/239.38.11 – denervier@skynet.be 

 

KERSTVAKANTIE 2019-2020 

Inschrijvingsformulier vakantieopvang 

 
 

Aantal kinderen:  
 
Naam, voornaam + leeftijd kind(eren): 
 

o ………………………………………………………………........................................................... 
 

o …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

o …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

o …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Naam ouder(s): …………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel.nr.: ……………………………………………………………………………………………………………... 

Dag en datum Uur brengen Uur afhalen 

Ma 23/12/19   

Di 24/12/19  * 
Wo 25/12/19 

IBO GESLOTEN Do 26/12/19 

Vr 27/12/19 

 

Dag en datum Uur brengen Uur afhalen 

Ma 30/12/19 

IBO GESLOTEN Di 31/12/19 

Wo 01/01/20 

Do 02/01/20   

Vr 03/01/20   

 

* 24 december zijn wij gesloten vanaf 17 uur dus vragen wij ten laatste om 16:50uur uw kind(eren) op 

te halen. Bedankt! 
 
 
Datum +  Handtekening ouder(s)

 
 

………………………………………………… 
 

 
DEZE PAGINA IS BESTEMD VOOR DE ADMINISTRATIE VAN IBO DE NERVIËR 

 


