
Algemene Voorwaarden Speelplein Galbergen
1. Inschrijvingen en prijzen
Inschrijvingsmomenten:
Een speelpleinweek loopt van dinsdag t.e.m. vrijdag van 9u00 t.e.m. 16u30*
Ochtendinschrijving: 9u00 - 9u30
’s Middags ophalen: 12u00
’s Middags inschrijven: 13u00 - 13u30
Einde speelpleindag: 16u30
*tijdens de Paasvakantie is er speelplein tijdens de tweede week van de Paasvakantie en enkel in de namiddag.

Buiten deze inschrijvingstijden kan niet worden ingeschreven. 

Gelieve wanneer uw kind is ingeschreven, onmiddellijk naar huis te gaan. Dit om moeilijke 
afscheidsmomenten te vermijden en het gezag van de animatoren niet in gedrang te 
brengen.

Prijzen:
Voormiddag: €2
Namiddag: €3
Hele dag: €5

Na drie proefdagen betaalt u voor uw kind éénmalig €7,50 voor de verzekering. Dit geldt 
voor de huidige speelpleinzomer en de paasweek van het komende jaar.

Betalingsmogelijkheden:
Speelplein Galbergen ontvangt contant geld en vrijetijdscheques van de gemeente Mol.

Attesten:
De wetgever legt ons op fiscale attesten altijd via e-mail of per post te versturen, ongeacht 
wat is aangeduid op de gegevensfiche. 

Mutualiteit-attesten kunnen enkel bij inschrijving gedurende de speelpleinzomer worden 
aangevraagd bij de hoofdanimatoren.

2. Groepsindeling
De groepen worden verdeeld a.d.h.v. het leerjaar waarin het kind vorig schooljaar zat. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van het kind. Indien wij merken dat uw kind 
problemen ervaart in zijn/haar groep, kan er na intern overleg met de betrokken animatoren 
de nodige maatregelen getroffen worden. 
 
3. Leeftijd 
Het jaar waarin uw kind 4 jaar wordt, is het welkom op het speelplein. 
Elk kind dat naar ons speelplein komt, wordt verwacht zindelijk te zijn. Een kind dat in zijn 
broek heeft geplast, krijgt van ons propere kledij mee. Deze dient zo snel mogelijk 
uitgewassen teruggebracht te worden.

Wanneer een kind drie maal tijdens dezelfde zomer in zijn/haar broek doet, vragen wij de 
ouders het kind volgende zomer pas opnieuw in te schrijven. 
Kinderen zijn welkom op het speelplein t.e.m. 15 jaar. Hierna is er de mogelijkheid om aan te 
sluiten bij onze animatorenploeg. 



4. Uw kind op de foto
Tijdens het speelplein worden er foto’s getrokken om de sfeer te tonen. Deze worden 
gedeeld op onze Facebookpagina en website en kunnen gebruikt worden als onderdeel van 
promotiemateriaal voor Speelplein Galbergen (posters, flyers, brochures, etc.). Foto’s 
worden bewaard in ons archief. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s genomen 
binnen onze speelpleinwerking, of beelden die in onze opdracht worden gemaakt. Indien niet 
akkoord, krijgt u als ouder een geel bandje mee dat u uw kind moet aandoen tijdens de 
speelpleinzomer. 

5. Ons lichten-systeem
Wanneer kinderen zich niet houden aan de regels die onze animatoren hun toelichten of 
algemene waarden en normen respecteren, kunnen uw kinderen worden gestraft. Uw 
kinderen kunnen naar de hoofdanimatoren gebracht worden. De hoofdanimator zal naar 
gelang de ernst van de situatie het lichtensysteem toepassen.

We informeren de kinderen in kwestie ook waar ze staan op het lichten-systeem en wat dit 
betekent. Wat betekenen deze lichten nu?  
Groen licht - Dit is enkel een waarschuwing voor het kind. 
Oranje licht - Dit is een tweede waarschuwing. De ouder/voogd wordt bij het afhalen van het 
kind geïnformeerd naar het voorval waarvoor het kind werd gestraft.
Rood licht - De ouders/voogd worden een tweede keer ingelicht. Het kind mag de volgende 
speelpleindag niet komen. 

7. Wat met gevonden voorwerpen?
Gevonden voorwerpen worden bijgehouden tot het einde van onze zomerwerking. Hier kan 
tijdens onze zeven weken werking naar worden geïnformeerd bij onze animatoren. Hierna 
worden de achtergebleven spullen geschonken aan de Kringwinkel. Brooddozen met 
beschimmeld voedsel en vuile drinkbussen worden weggegooid. 

8. Wat bij ongevallen?
Indien een hoofdanimator de situatie ernstig genoeg acht, zal uw kind naar de spoedafdeling/
dokter gebracht worden. Hierbij wordt u als ouder of voogd ook op de hoogte gesteld. 

9. Overige
Indien u een inbreuk op onze algemene voorwaarden vaststelt, vragen wij u om eerst 
Speelplein Galbergen op de hoogte stellen alvorens de privacycommissie. 

Bij vragen of opmerkingen kan u steeds in de eerste plaats terecht bij de desbetreffende 
hoofdanimatoren en in de tweede plaats bij de pleinleiding. 

Indien u niet akkoord bent met één van bovenstaande voorwaarden, gelieve steeds 
schriftelijk de pleinleiding hierover aan te spreken. Dit moet u doen via 
speelpleingalbergen@hotmail.com 
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