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Inleiding 
  
Dit hoofdstuk is een aanvulling op het pedagogisch beleidskader en algemeen pedagogisch werkplan 
(WIJS / KwaliteitWijzer / Pedagogiek) van Eigen&Wijzer, geldend voor locatie BSO de Speelhoeve.  
De pedagogisch medewerkers (pm’ers) die werkzaam zijn op locatie BSO de Speelhoeve zijn op de 
hoogte van de inhoud van het algemene pedagogisch beleid en gebruiken dit hoofdstuk als 
aanvulling op dit beleid.  

 

Locatie BSO de Speelhoeve 
Locatie BSO de Speelhoeve is gevestigd in locatie de Speelhoeve aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 63. 
In deze locatie zijn tevens dagopvang- en peuteropvang gevestigd. 
 
 

1. Veiligheid vormt de basis 
 
Groepen 
 
Groepsopbouw 
 
BSO de Speelhoeve 
 
BSO de Speelhoeve voor kinderen van 4 tot 8 jaar bestaat uit 2 basisgroepen.  
Een basisgroep bevindt zich in de ruimte in de boerderij, en bestaat uit maximaal 22 kinderen met 1 
pedagogisch medewerker per 11 kinderen.  
De andere basisgroep bevindt zich in de activiteitenruimte van de Terpstra school, en bestaat uit 
maximaal 11 kinderen op 1 pedagogisch medewerker.   
 
Binnen de BSO tijd bieden we de kinderen een verscheidenheid aan activiteiten aan. De basisgroep is 
de vaste basis voor elk kind. 
 

Eigen&Wijzer hanteert bij het berekenen van de leidster-kind ratio onderstaand (wettelijke) schema, 
zoals opgenomen in het convenant kwaliteit kinderopvang, als leidraad.  
  
Schema voor de berekening van de leidster-kind ratio bij samengestelde groepen buitenschoolse 
opvang: 
 

Leeftijd Leidsters Maximale 
aantal 

Leidsters Maximale 
aantal 

4 tot 13 1* 11 2* 22 

 
 
Basisgroep: 
In een groep leren kinderen veel van wat van belang is voor hun sociale ontwikkeling: 
groepsvorming, elkaar helpen, rekening houden met anderen, conflicten oplossen. Hierbij  vormt de 
basisgroep met de vaste medewerker de basis van veiligheid voor de kinderen. Binnen deze 
veiligheid bieden we de kinderen ruimte voor het ontdekken van haar/zijn talenten en leren we de 
kinderen keuzes te maken bij de  activiteiten. 
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Kinderen worden altijd geplaatst in hun basisgroep en zijn daarvan op de hoogte. Bij calamiteiten of 
bijzonderheden wordt altijd de basisgroepsmedewerker aangesproken. Tevens heeft de 
basisgroepmedewerker de gesprekken met de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s). Deze 
basisgroepen zijn gekoppeld aan een pedagogisch medewerker, niet aan een ruimte. 
 
Verlaten van de basisgroep: 
In hoofdstuk 3 ‘dagindeling’ staat aangeven welke momenten de kinderen in de middag doorbrengen 
in de vaste basisgroep. Tijdens de overige momenten is het open deuren beleid van toepassing op 
basis waarvan binnen Eigen&Wijzer wordt gewerkt. Bij deze pedagogische methode worden de 
kinderen structureel in de gelegenheid gesteld om buiten de basisgroep te spelen. Voor meer 
informatie zie: WIJS / KwaliteitWijzer / Pedagogiek / Pedagogisch beleid / Open deuren beleid.   
 
In beide leefruimtes en bij goed weer buiten, worden gedurende de middag activiteiten aangeboden 
of is er mogelijkheid tot vrij spel. De kinderen worden in de gelegenheid gesteld en zo nodig 
ondersteund om zelf een keuze te maken uit de aangeboden activiteiten. De kinderen kunnen zich in 
samenspraak met ouders) en/of pm’ers van te voren opgeven voor workshops. Een overzicht van de 
workshops die gepland staan voor de komende weken hangt op de groep. Na afloop van het eerste 
gedeelte van de middag komt ieder kind terug op de eigen basisgroep voor een eet- en drinkmoment 
waar de activiteiten nabesproken worden.  
 
De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat de kinderen uit de basisgroep te allen tijde worden 
gevolgd. Het team praat met elkaar over de kinderen zodat de oversdracht van mentorkinderen en 
bijzonderheden altijd bij de juiste mentor komt. Zo ervaren de kinderen rust en regelmaat.  
 
Dagindeling 
 
Onderstaande schema’s geven weer hoe de dagindeling er op de groepen eruit ziet. 
 
Korte middag 

 Vrij 
spel 

Vaste 
activiteit 

Georg.spel 
incl. 

thema 

Rust 
moment 

(basis)Groeps- 
moment 

Ontwikkel 
gebieden 

Ontvangst in basisgroep met 
fruit, en drankje. 

 X  X X X 

Georganiseerde workshop 
of vrij spel (eventueel 
buiten). 

X X X   X 

Terugkeer naar basisgroep 
voor een gezonde snack  en 
drinken en eventueel 
verhaal lezen. 

 X  X X X 

Vrij spel. X X    X 

Vrij spel of rustige activiteit, 
afsluiting van de middag. 

X     X 

 
Meer informatie over het aanbod van activiteiten op  de buitenschoolse opvang binnen Eigen&Wijzer 
staat omschreven in WIJS / KwaliteitWijzer / Pedagogiek / Pedagogisch beleid / Activiteiten.   
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0,5 en 3 uurs regeling (afwijking BKR) 
 
De 3 uurs regeling is alleen van toepassing op vakantie- en studiedagen. 
Locatie BSO de Speelhoeve is alleen hele dagen open in vakanties en dan alleen de maandag, dinsdag 
en donderdag. Per dag wordt er nooit meer dan drie uur afgeweken van de BKR (beroepskracht-
kindratio). 
 
Bij het invullen van de afwijking BKR zijn we uitgegaan van maximaal 33 kinderen op een dag, waarbij 
3 medewerkers worden ingezet. Wanneer er minder kinderen zijn dan wijzigt ook de afwijking van 
BKR. De 0,5 uur regeling is alleen van toepassing op reguliere middagen. 
 
In onderstaande schema’s staat weergeven op welke tijden niet wordt afgeweken en op welke tijden 
er eventueel wel wordt afgeweken van de BKR.  
 
3 uurs regeling: 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Tijden waar op niet 
wordt afgeweken 
van de BKR 

8.15-18.30 
9.00-13.00 
15.00-18.00 
 

8.15-8.30 
9.00-13.00 
15.00-18.00 

n.v.t. 8.15-8.30 
9.00-13.00 
15.00-18.00 

n.v.t. 

Tijden waar op 
eventueel wel 
wordt afgeweken 
van de BKR 

8.30-9.00 
13.00-15.00 
18.00-18.30 

8.30-9.00 
13.00-15.00 
18.00-18.30 

n.v.t. 8.30--9.00 
13.00-15.00 
18.00-18.30 

n.v.t. 

 
0,5 uurs regeling: 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Tijden waar op niet 
wordt afgeweken 
van de BKR 

14.00-15.15u 
15.45-18.30u 
 

14.00-15.15u 
15.45-18.30u 
 

n.v.t. 14.00-15.15u 
15.45-18.30u 
 

n.v.t. 

Tijden waar op 
eventueel wel 
wordt afgeweken 
van de BKR 

15.15-15.45u 15.15-15.45u n.v.t. 15.15-15.45u n.v.t. 

 
Inzet pedagogisch medewerkers in ontwikkeling/studenten/vrijwilligers 
Gedurende sommige periodes zijn er op de locatie medewerkers in ontwikkeling (hierna te noemen 
pmio) werkzaam of worden er studenten of vrijwilligers ingezet. Zij zijn altijd geregistreerd in het 
personenregister kinderopvang. Wanneer deze (gedeeltelijk) formatief worden ingezet dan doen wij 
dit op basis van een verklaring waarin de docent/begeleider van de pmio/student verklaren dat dit 
verantwoord is. We kijken hierbij op basis van zijn/haar competenties, kwaliteiten en opgedane 
opleidings- en praktijkervaring of deze pmio/student voldoende bekwaam is om te werken vanuit de 
wettelijke kaders en volgens het pedagogische beleid van Eigen&Wijzer. De pmio/student creëert 
een vellig klimaat voor de kinderen die hij/zij verzorgt, opvoedt en begeleidt. Hij/zij biedt 
verantwoorde kinderopvang volgens de vier wettelijke pedagogische basisdoelen. 
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De pmio/student staat niet alleen op de groep en ontvangt voldoende kwalitatief goede begeleiding 
bij zijn of haar dagelijkse werkzaamheden.    
Om het leerproces te borgen wordt elke twee weken een verslag gemaakt door de pmio/student 
waarin de vorderingen van de persoonlijke leerdoelen beschreven staan. Dit verslag wordt door de 
docent/begeleider gezien en ondertekend. 
 

 

2. Aandacht voor ieder kind 
 
Bij deze BSO komen kinderen uit alle scholen van Loosdrecht. In schoolweken ontmoeten kinderen 
uit het dorp elkaar. Wij zien dit als meerwaarde voor het dorp en vinden het belangrijk dat elk kind 
wordt gezien. Zo besteden we bij het eet- en drinkmoment aandacht aan de dag. We bespreken met 
de kinderen de dag en luisteren naar elkaars verhalen. 
Elke medewerker heeft mentorkinderen waar hij/zij extra op let. 
Met deze groep kinderen maken we samen afspraken, plannen we samen met hen activiteiten en 
bespreken we wat we belangrijk vinden. 
Tijdens studiedagen zorgen we voor vaste gezichten op de groepen. 
 
Vervoer 
Bij het ophalen van de kinderen van school staat de veiligheid voorop. De kinderen die geplaatst zijn 
op BSO de Speelhoeve zijn afkomstig van vijf verschillende scholen binnen Loosdrecht. De kinderen 
van de scholen de Linde, de Rehoboth en de Terpstra school worden door de pedagogisch 
medewerkers  lopend (of soms met de bus) opgehaald. De kinderen afkomstig van de school De 
Catamaran en De Sterrenwachter (op dit moment hebben we geen kinderen meer van de 
Sterrenwachter) worden altijd met de bus opgehaald. Kinderen van andere scholen buiten 
Loosdrecht, zoals bijvoorbeeld bijzonder onderwijs,  proberen wij op te halen.  Wanneer dit niet lukt 
dan zijn ouders verantwoordelijk voor het (regelen van) vervoer.   
 
De pedagogisch medewerker of de bestuurder van de taxi neemt alle geplaatste kinderen voor die 
dag mee. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een schema (looplijst) waarin is vermeld welk kind op 
welke school door welke pedagogisch medewerker of taxi wordt opgehaald. Dit schema wordt vooraf 
opgesteld. Wanneer de pedagogisch medewerker bij het ophalen een kind mist bij school, wordt er 
direct contact opgenomen met de ouders. Vanaf het moment dat de school uit is zijn wij 
verantwoordelijk voor de kinderen. Hiertoe worden afspraken met scholen gemaakt. Een kind kan 
alleen bij een ander kind spelen, wanneer de ouders dit hebben gemeld bij de pedagogisch 
medewerkers. Indien dit niet het geval is, wordt het kind meegenomen naar BSO de Speelhoeve, 
alwaar ouders worden gebeld om afspraken te maken over het al dan niet spelen bij een ander kind. 
Tijdens het vervoer van de kinderen wordt aan alle veiligheidsvoorschriften voldaan. Zie ook: 
kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 30.0 vervoer kinderen. 
 
Tevens is er de mogelijkheid om kinderen naar andere activiteiten zoals muziekles, sporten of 
sportverenigingen te brengen, mits dit in het vervoerschema past. Dit gaat altijd in overleg met 
ouders.  Om 17.00 uur is wel de laatste rit.  
De kinderen worden aan het begin van de training door de pedagogisch medewerker of chauffeur 
overgedragen aan de betrokken trainer. Zodra het kind bij de trainer is gebracht eindigt de opvang en 
daarmee de verantwoordelijkheid van Eigen&Wijzer.  
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Brengen/ophalen 
Tijdens schoolweken vindt de buitenschoolse opvang plaats op maandag, dinsdag en donderdag van 
14.30 uur  tot 18:30 uur. Kinderen moeten uiterlijk om 18.30 uur zijn opgehaald.  
 
Tijdens vakantiedagen vindt de opvang plaats op maandag, dinsdag en donderdag tussen 8:15-18:30 
uur. Kinderen die gebruik maken van de voorschoolse opvang bij  De Pinkenstal kunnen hier in de 
vakantie ook gebruik van maken. Zij worden dan om 8.15 uur lopend of per bus naar de BSO de 
Speelhoeve gebracht. Kinderen moeten uiterlijk om 18.30 uur zijn opgehaald. 
 
Opvang  tijdens vakanties; 
Gedurende de vakanties is BSO de Speelhoeve, net als in schoolweken, open op maandag, dinsdag en 
donderdag. 
 
Overdracht 
Bij de BSO van de Speelhoeve komen veel kleuters die ook bij het kinderdagverblijf van de 
Speelhoeve gezeten hebben. In de laatste werken voorafgaand aan de start bij de BSO laten we deze 
kleuters al wennen bij de BSO. Hiermee is de overgang van KDV naar BSO veel kleiner. 
De BSO is dan al een vertrouwde plek voordat het kind  start bij de basisschool. 
 
 

3. Ontwikkelen door te ontdekken 
 
Bijzonderheden per ruimte: 
 
Hal 
De kinderen en ouders van BSO de Speelhoeve betreden de groepen bij binnenkomst en vertrek via 
de algemene hal. Deze hal biedt toegang tot de ruimte in de boerderij.  De activiteitenruimte van de 
Terpstra school is te bereiken via de hal buitenom naar de school. De hal wordt tevens als 
speelruimte gebruikt. 
 
In het begin van de hal zijn kapstokken aanwezig waar de kinderen van BSO de Speelhoeve een jas 
aan kunnen hangen en bakken waar de kinderen hun schoenen en tassen in kunnen plaatsen. 
Knutselwerkjes en persoonlijke spullen worden op de groepen bewaard. 
 
Buitenruimte 
Voor de inrichting van de buitenspeelruimte hebben wij gekozen voor een gezellig ingerichte tuin.  
Vanuit twee van de KDV-groepen en de BSO-groepen is er direct toegang tot de buitenspeelruimte, 
welke wordt gebruikt door zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvang.  
Met het KDV zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het buitenspelen.  
 
De buitenruimte is voorzien van een directe toegang naar het schoolplein van de Terpstra school.  
Deze ingang gebruikt de BSO niet, omdat er dan vaak kinderen van het KDV bij de ingang spelen.  
De BSO gebruikt een eigen deur aan het eind van het pand wat direct leidt tot het Terpstraplein. 
Deze moet van binnenuit gesloten worden bij vertrek om 18.30 uur. 
 
Met de Terpstra school hebben wij een overeenkomst dat wij gebruik maken van het schoolplein.  
Dit gebeurt op de momenten dat de schoolkinderen niet buiten spelen. De kinderen spelen altijd 
onder toezicht van een pedagogisch medewerker op het schoolplein. Indien er slechts één 
pedagogisch medewerker op de groep aanwezig is gaat de groep in zijn geheel naar het schoolplein.   
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Bergruimte 
De BSO heeft eigen bergruimte in de leefruimte. In de algemene bergruimte staan spullen 
opgeslagen voor algemeen gebruik, zoals knutselspullen. Ook is hier een voorraadkast aanwezig. 
 
Multi-mediagebruik 

 
Computergebruik:  
In de schoolweken mag na 16.30 uur de spelcomputer aan. Het kind mag maximaal 15 minuten 
computeren. De 15 minuten zijn bepaald om te voorkomen dat kinderen te lang stilzitten en met hun 
ogen gefixeerd blijven op een tv scherm.  
 
Tv/videogebruik: 
In de schoolweken mag na 16.30 uur de tv/video aan. In overleg met de pm’er wordt er een 
uitzondering gemaakt voor de jonge kinderen die behoefte hebben aan rust en afzondering. Ook in 
de vakantieweken gelden afwijkende normen. Bij de keuze van videobanden / dvd’s wordt de inhoud 
en duur afgestemd op de leeftijd van de kijkertjes.  
 
Huishoudelijke zaken 
 
Schoonmaak 
De pedagogisch medewerkers verrichten tijdens hun werkzaamheden op de groep een gedeelte van 
de schoonmaakwerkzaamheden op de locatie. Daarnaast zijn er binnen Eigen&Wijzer een  technisch 
en huishoudelijk medewerker in dienst die een gedeelte van de schoonmaakwerkzaamheden op zich 
nemen. Zowel de technisch/huishoudelijk als de pedagogisch medewerkers maken schoon aan de 
hand van het beleid op het gebied van schoonmaken dat binnen Eigen&Wijzer wordt gehanteerd en 
omschreven staat in ‘WIJS / KwaliteitWijzer / Pedagogiek / Pedagogisch beleid / Beleid veiligheid en 
hygiëne binnen en buiten’ 
 
De keuken 
Locatie de Speelhoeve beschikt over een keuken in de personeelsruimte en aparte keukens op de 
groepen. De keuken in de personeelsruimte is afgesloten middels een deur en daardoor niet 
toegankelijk voor de kinderen.  Op de keukens in groepen is te allen tijde toezicht. Bij het gebruik 
maken van de keuken is het van belang om het beleid zoals omschreven in: ‘WIJS / KwaliteitWijzer / 
Pedagogiek / Pedagogisch beleid / Beleid veiligheid en hygiëne binnen en buiten’ in acht te nemen. 
 
Boodschappen 
Boodschappen worden door de pedagogisch medewerkers van het KDV en de BSO gezamenlijk 
besteld. Dit gebeurd via de app van de JUMBO. Wanneer de boodschappen bezorgd zijn dienen de 
koel verse producten direct uitgepakt te worden. Hierbij is het van belang om het beleid zoals 
omschreven in: ‘WIJS / KwaliteitWijzer / Pedagogiek / Pedagogisch beleid / Beleid veiligheid en 
hygiëne binnen en buiten’ in acht te nemen.   
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4. Samen met elkaar 
 

Wij hebben een afspraak met de Terpstraschool dat wij, na overleg met de school, de gymzaal mogen 
gebruiken.  Ook hebben we nog een activiteitenruimte in school waar we gebruik van mogen maken.  
Samenwerking/overleg met de ouder is er op de vaststaande momenten (haal-moment), in vakanties 
haal/breng momenten. Ook plannen we door het jaar heen de 10-minuten gesprekken met de 
ouder(s).   
De locatiecoördinator heeft minimaal tweemaal per jaar een kort overleg met afvaardiging van de 
oudercommissie om operationele zaken te bespreken en advies te vragen. 
Met het consultatiebureau is eveneens minimaal tweemaal per jaar overleg over casussen die 
spelen. 
 

Bijlage 1 - Huisregels  locatie de Speelhoeve  

peuteropvang (PO)/peuterspeelzaal (PSZ), kinderdagverblijf (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO) 

Binnenkomst 

• Het KDV is van 7.15 uur tot 18.30 uur geopend.  

• De PO en PSZ van 8.30 uur tot 12.00 uur en de verlengde PO (bij voldoende 
aanmeldingen) van 7.15 uur tot 13.00 uur.  

• De BSO is op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 18.30 uur geopend. 
• Bij binnenkomst maken de pedagogisch medewerkers (pm’ers) en de ouders gebruik van 

een deurcode om de deur te openen. 

• Elke ouder en pm’er sluit direct de hekken en voordeur achter zich. 

• Bezoekers die niet over de deurcode beschikken, bellen aan waarna een pedagogisch 
medewerker de deur opent.  

• De nooddeuren mogen niet worden gebruikt. Ouders zijn hiervan op de hoogte gesteld. 

• De hoofdingang en tussen-ingangen zijn voorzien van kind veilige deurknoppen.  

• De kinderen van de BSO worden bij voorkeur tussen 17.00 uur en 18.30 uur opgehaald.  
De ouders melden hun kind te allen tijde af bij de pedagogisch medewerkers. 

• Kinderen van de BSO worden bij voorkeur voor 12.00 uur afgemeld via telefoonnummer 

035-5822006 of 035-5820579. 
 
Hygiëne KDV en PO/PSZ    

• Voor jassen, sjaals  en mutsen van de kinderen die het KDV bezoeken worden 
luizenzakken gebruikt, bij de PSZ/PO maken we geen gebruik van luizenzakken 

• De ouders die het KDV en de PSZ/PO bezoeken trekken bij binnenkomst oversloffen  
aan, in verband met de hygiëne op de groep.  

• Binnen dragen de kinderen sloffen of antislipsokken, buiten dragen de kinderen 
kaplaarzen of schoenen. De kinderen van het KDV kunnen hun sloffen bij de kapstok 
opbergen. 

• De pedagogisch medewerkers van het KDV/PO/PSZ dragen binnenschoenen/oversloffen.  
 
Persoonlijke eigendommen  

• Maxi-cosi’s  en autostoelen kunnen achterin in de hal worden neergezet op de daarvoor 
bestemde plank. Kinderwagens/buggy’s kunnen ook achterin de hal worden gestald.  

• Voor ieder kind is er een kapstok en voor de kinderen van het KDV een mandje in de 
verzorgingsruimte. In het mandje worden de persoonlijke spullen bewaard. De  
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pedagogisch medewerker doet hier de knutselwerkjes van het kind en eventuele 
mededelingen in.  De kinderen van de PO/PSZ hebben geen mandje. 

• De kinderen van de BSO hebben geen mandje of postbakje. Persoonlijke 
eigendommen/knutselwerkjes van de kinderen van BSO de Speelhoeve worden in 
manden op de groepen bewaard. Ouders worden verzocht deze iedere middag te legen.   

• Schooltassen, knutselwerken en andere persoonlijke spullen worden dagelijks 
meegenomen naar huis. 

• Eigen&Wijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van of schade aan 
persoonlijke eigendommen. 

 
Aansprakelijkheid BSO 

• Eigen&Wijzer is op de dagen dat de kinderen door de medewerkers van Eigen&Wijzer 
van school worden opgehaald, verantwoordelijk voor de kinderen die gebruik maken 
van de BSO vanaf het moment dat de kinderen door de medewerker(s) van de school 
aan de medewerker(s) van Eigen&Wijzer zijn overgedragen. 

• De ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor hun kind tijdens zijn/haar reis van 
school naar de buitenschoolse opvang accommodatie of andersom, wanneer: 

•  het kind met een taxi wordt vervoerd; 

•  de ouder(s)/verzorger(s) door schriftelijke toestemming bij Eigen&Wijzer hebben  
 aangegeven dat hun kind zelfstandig van school naar de buitenschoolse opvang  
 accommodatie en van de buitenschoolse- opvangvoorziening naar school mag  
 gaan. De minimumleeftijd is 8 jaar.  

 
Informatie uitwisseling 

• Informatie vanuit Eigen&Wijzer wordt digitaal aan alle ouders verzonden.  

• De voertaal binnen Eigen&Wijzer is Nederlands. 

• Ouders kunnen tussen 7.15 uur en 18.30 uur (en bij voorkeur tussen 8.00 uur en  
17.00 uur) contact opnemen met de pm’ers van het KDV en tussen 14.30 uur en 18.30 
uur met de pm’ers van de BSO, op telefoonnummer 035-5822006. 
Voor administratieve of plannings-technische vragen kunnen ouders  tussen 9.00 uur -
17.00 uur contact opnemen met de afdeling KlantWijzer, op tel.nr: 035-5826035. 

• Ouders en/of verzorgers worden rechtstreeks geïnformeerd door de pm’ers tijdens de 
overdracht bij het halen van de kinderen wanneer sprake is van eventuele 
mededelingen.  

 
Opvangdagen 

• Op onze website vinden ouders de procedures over het ruilen van dagen en hoe extra 
dagen aan te vragen.  

• Ongeveer 4 weken voor de zomer- en kerstvakantie ontvangen ouders van het KDV en 
de PO een formulier waarop zij kunnen aangeven welke dagen hun kind(eren) gebruik 
wil(len) maken van de vakantieopvang. Dit met het oog op de personeelsplanning in 
deze weken.  

 
Rookverbod 

• Er geldt een rookverbod binnen de locatie. 
 
Parkeerbeleid 

• Parkeren is uitsluitend toegestaan aan de voorzijde van de locatie. 
 


