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Inleiding 
Vanuit Zandvlinder bieden wij de extra service om een dag te ruilen. Het gaat om een dag die een 
ouder aanvraagt in NioKids en inzet op een andere dag. Dit noemen wij ruildagen.  
Kosteloos annuleren van reserveringen is bij zandvlinder niet mogelijk.  
 
Voorbeeld: Kate heeft opvang nodig voor vrijdag 2 september. Haar contract dag is donderdag. In 
NioKids kan Kate de dag omruilen van donderdag naar vrijdag. An of Shannon zien deze aanvraag in 
NioKids. Als er plek is, wordt deze dag geaccordeerd. Als er geen plek is, wordt deze dag afgewezen. 
Als een dag is afgewezen, vervalt de ruildag en staat Kate weer op de planning voor donderdag.  
Kate kan zich alsnog afmelden voor de donderdag, dit kan via de mail.  
 
Ruilen kan binnen twee weken na de afgemelde dag.  
Het is niet mogelijk om een dag af te melden en deze later in te zetten. Ook is het niet mogelijk om een 
extra dag in te zetten als ruildag.  
 
Dit ruilbeleid is opgesteld om ouders duidelijkheid te geven over de voorwaarden van een dag ruilen. 
Hiermee beschermen wij de rust, regelmaat en structuur voor de kinderen op de groepen en kunnen 
wij zorg dragen over het personeelsrooster.  

Voorwaarden 

 Ruildagen moeten aangevraagd worden via NioKids 

 Een ruildag kan twee weken na de datum die een ouder wilt ruilen ingezet worden.  
Dit geldt ook voor de schoolvakanties.  
Op deze wijze kunnen meer ouders ruilen en worden de  dagen eerlijker verdeeld.   

 Een ruildag is alleen mogelijk als er plek is op de stamgroep van het kind 

 Een afgewezen ruildag kan niet opnieuw worden ingezet.  
 

Extra dagen  
Mocht je opvang nodig hebben, maar geen recht op een ruildag, is er ook nog een mogelijkheid om 
een extra dag aan te vragen. Voor een extra dag wordt een ander uurtarief gerekend als een reguliere 
dag. Geef bij de aanvraag van een extra dag aan welke tijden het kind komt. Een extra dag wordt per  
uur gefactureerd.  
 
 
 
 


