




Contractvormen Sportfever: 

U kunt kiezen uit 6 verschillende opvangcontracten: 
1. BSO 52 weken, Goud
2. BSO 50 weken, Zilver 
3. BSO 40 weken, Brons 
4. Vakantiepakket en flexibele opvang 
5. Voorschoolse opvang (alleen voor lln. vd Bavinckschool en Emmaschool)
6. Peuteropvang.

BSO 52 weken Goud 
Met dit opvangcontract heeft u 52 weken opvang, 40 schoolweken en 12 weken opvang in de schoolvakanties. 
Voorwaarden: 
– Alleen op nationale feestdagen heeft uw kind geen opvang. 
– Een dag kan binnen 4 weken kosteloos geruild worden. 
– Het is ook mogelijk om extra dagen in te kopen, volgens het tarief van het afgenomen pakket 
– Een ruil- of extra dag is alleen mogelijk als de bezetting dit toelaat. 

BSO 50 weken Zilver 
Dit opvangcontract heeft een vakantiesluiting van 2 weken. 
De vakantieweken zijn flexibel binnen het schooljaar in te zetten.  
Voorwaarden: 

● Een dag wisselen naar de 2 weken vakantiesluiting is niet mogelijk. 



● Uw abonnements dag(en) zijn het gehele jaar geldig. 
● De 2 weken waarin uw kind niet komt dient u vóór 15 januari via het ouderportaal door te geven.  
● Wel is het mogelijk om extra dagen in te kopen, volgens het tarief van het Pakket. 
● Een ruil- of extra dag is alleen mogelijk als de bezetting dit toelaat. 
● Een dag in uw contractperiode kan binnen 4 weken kosteloos geruild worden. 
● U heeft een gemiddeld contract berekend over kalenderjaar, bij tussentijdse opzegging vindt er geen restitutie plaats. 

 

BSO 40 weken Brons 
Met dit opvangcontract kiest u voor opvang alleen tijdens schoolweken. 
Voorwaarden: 

● Uw kind heeft in de 12 schoolvakanties geen opvangplaats. 
● Een korte opvangdag wisselen naar een vakantieweek is niet mogelijk. 
● Een dag in uw contractperioden kan binnen 4 weken kosteloos geruild worden. 
● Wel is het mogelijk om extra dagen in te kopen via de ouderportaal. 
● Een ruil- of extra dag in de schoolweken is alleen mogelijk als de bezetting dit toelaat. 

 

Extra opvang  
Studie- en lesvrije dagen zijn niet bij uw contract inbegrepen. Indien u opvang wenst op deze dagen kunt u deze, het liefst zo ruim mogelijk maar minimaal 
tot 1 week van te voren, via het ouderportaal aanvragen. Bij 4 aanmeldingen zal de locatie tijdens de extra uren geopend worden. Voor een studiedag/extra 
middag/vakantiedag worden naast de vaste middag extra opvanguren berekend tegen een uurprijs van van uw pakket. 
 

Vakantiepakket en flexibele opvang.  
Werkt u onregelmatig en bent u op zoek naar flexibele buitenschoolse opvang? Dan bent u bij Sportfever aan het juiste adres. U kunt bij ons op incidentele 
basis één of meerdere (mid)dagen afnemen, ook in de vakanties! Voor een flexibele abonnement berekenen wij vaste uurprijs van €12.27. Met flexibele 
opvang bent u afhankelijk van de beschikbaarheid op de BSO locatie. Via de ouderportaal kunt u de uren aanvragen.  
 
Het vakantiepakket bestaat uit de 12 vakantieweken per jaar. De uurprijs bedraagt € 10.27. 
 
 

Afneembare tijdsblokken BSO Flexibel en extra af te nemen dagen voor contracten: 

 

Soort dag  Opvangtijd 

Korte schoolmiddag  14:30-18:30 uur 



 
 

Voorschoolse opvang (alleen voor kinderen van de Bavinckschool en Koningin Emmaschool). 
Op maandag, dinsdag en donderdag bieden wij van 7.30-8.30 voorschoolse opvang aan de kinderen van de Bavinckschool en de Koningin Emmaschool. U 
kunt uw kind(eren) brengen vanaf 7.30u, een medewerker van sportfever zal de kinderen dan naar school brengen. In het prijsbeleid treft u de uurprijs 
(7.30-8.30) voor de VSO. Bent u als klant van de BSO/TSO geïnteresseerd dan kunt u uw kinder(eren) via de mail klantenservice@sportfever.nl aanmelden. 
Bent u een nieuwe klant dan kunt u inschrijven via de website. 
 

Peuteropvang 2 tot 4 jaar  
Op maandag/dinsdag en donderdag zijn wij geopend van 8.00-18.00 uur bij het Schoterbos  en in Heemstede van 8.00 tot 18.00. Vanaf 4 jaar zal de opvang 

indien gewenst voortgezet worden op de sportBSO locatie van Sportfever, waar de school van uw kind aan verbonden is. Bij aanmelding voor de 

peuteropvang van uw kind(eren) voordat hij/zij 2,5 jaar is, kunnen wij uw plek bij de BSO van sportfever garanderen. 
 

Inschrijfkosten 
Onze inschrijfkosten zijn eenmalig € 25,00 per gezin*. 
Deze kosten worden bij de eerste factuur in rekening gebracht. 
 

 
 
Opzegtermijn: 
Een opzegging moet schriftelijk gebeuren via de e-mail naar klantenservice@sportfever.nl. De opzegtermijn is 1 maand en kan dagelijks ingaan. 
 

Startdatum: 
De startdatum kan dagelijks ingaan.  
 

Einddatum: 
De officiële einddatum is 31ste van de maand waarin uw kind van school afgaat. 
Voorbeeld:  Uw kind is op 12 maart jarig; de plaatsing eindigt op 31 juli. 

 

Lange schoolmiddag (woe/vrij)  12:00-18:30 uur 

Hele dag in vakanties   7:30-18:30 uur 

Vakantiepakket en studiedag tot einde schooltijd  vanaf 7.30 uur 


