
 

 

Doe mee en maak kans op een half jaar gratis 

gastouderopvang! 

 

Gastouderopvang, dat gunnen we ieder kind. 

 

Welkom bij gastouderbureau ViaViela.  

Je bent op de Negenmaandenbeurs om op zoek te gaan naar het beste voor je kind. Daarbij mag 

informatie over gastouderopvang niet ontbreken. Want het krijgen van een kind is een geweldige 

gebeurtenis die je hele leven op zijn kop zet. Ook je werkende leven! 

Gelukkig kun je met gastouderopvang rekenen op persoonlijke, flexibele en bovendien voordelige 

opvang. Zodat je weet dat jouw baby in goede handen is terwijl jij aan het werk bent. 

 

ViaViela, gastouderbureau met een missie! 

Wist je dat uit onderzoek onder ouders is gebleken dat opvang door een gastouder beter scoort dan 

opvang op een kinderdagverblijf. Het geluidsniveau ligt lager, de groep bestaat uit maximaal 6 

kinderen en je kind wordt altijd opgevangen door hetzelfde vertrouwde gezicht. In deze huiselijke, 

veilige omgeving krijgt jouw baby alle aandacht die het verdient.  

Niet zo gek dus dat steeds meer ouders kiezen voor de voordelen van gastouderopvang. Toch weet 

nog niet iedere ouder van het bestaan van gastouderopvang. Dat moet anders. Als grootste 

gastouderbureau van Nederland zijn we daarom op een missie; iedere ouder informeren over het 

bestaan en de voordelen van gastouderopvang. En daarvoor zijn we bereid om heel ver te gaan! 

 

De actie: maak kans op een half jaar gratis gastouderopvang voor jouw kind! 

Van proberen kun je leren. Zo werkt het bij kinderen en zo werkt het ook voor ons. Door dingen te 

ervaren, leren we wat wel of niet werkt. Daarom maak je, door mee te doen aan deze actie, kans op 

een half jaar gratis ervaring met opvang door een gastouder. Wij weten het zeker; hierna wil je niet 

meer anders! 

 

Hoe kun je meedoen? 

Bij onze stand kun je jouw gegevens achterlaten. Wij nemen vervolgens contact op om samen met 

jou naar je opvangbehoefte te kijken en je in te schrijven in onze matchingwebsite Oppas.nl. 

Vervolgens maak je kans op dit geweldige opvangcadeau!  



Voorwaarden gratis ViaViela Gastouderopvang 

 

Kom tijdens de 9 maanden beurs naar de ViaViela-stand en maak kans op maximaal 6 maanden gratis  

ViaViela gastouderopvang. 

 

Wat is de actie? 

 Baby-opvang voor één kindje geboren voor 31 december 2015; 

 Startdatum van de opvang is uiterlijk 1 maart 2016; 

 Opvang gebeurt door en bij een - bij gastouderbureau ViaViela geregistreerde - gastouder in huis; 

 De leeftijd van het kindje is bij start opvang maximaal 1 jaar; 

 Opvang gedurende 16 uur per week voor een maximale periode van 6 maanden (totaal aantal te genieten 

opvanguren: 416); 

 Het maximale uurtarief van de gastouder bedraagt € 5,-- per uur; 

 De kosten voor bemiddeling en begeleiding worden gedurende de periode van 6 maanden (of zoveel 

eerder als de 416 opvanguren genoten zijn) niet bij de ouder in rekening gebracht; 

 De opvang gaat uiterlijk per 1 maart 2016 van start, en 

 Er komt een bemiddelingsovereenkomst tot stand tussen een ViaViela gastouderbureau en de ouder. 

 

N.B. De volledige kosten van deze actie komen voor rekening van ViaViela. De ouder vraagt tijdens deze periode 

geen tegemoetkoming aan in de kosten kinderopvang. 

 

 

Hoe doe je mee aan deze actie? 

 Laat tijdens de 9 maanden beurs je naam, e-mailadres, telefoonnummer, postcode en datum waarop je je 

kindje verwacht achter op het contactformulier; 

 Je geeft ViaViela toestemming contact met je op te nemen in verband met je behoefte aan kinderopvang; 

 ViaViela neemt voor 1 april 2015 (telefonisch) contact met je op; 

 Je maakt voor 1 april 2015 een profiel aan op onze matchingswebsite Oppas.nl waarin je je 

opvangbehoefte kenbaar maakt.  

 

 

Wat zijn de actievoorwaarden? 

 Door het noteren van je gegevens op het contactformulier geef je Gastouderbureau ViaViela toestemming 

om je gegevens te bewaren en te bewerken in haar systemen, uiteraard met in achtneming van de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens. 

 De prijs is niet inwisselbaar tegen een contant geldbedrag en kan niet worden ingeruild tegen andere 

diensten van gastouderbureau ViaViela. 

 Iedere ouder (onder ouder wordt verstaan: een ouderpaar) kan maar één keer meedingen.  

 De winnaar wordt na 1 april 2015  ad random op een onpartijdige wijze via een onafhankelijke trekking 

getrokken.  

 Met de winnaar wordt voor 15 april 2015 persoonlijk contact opgenomen. De winnaar verleent 

medewerking aan promotionele activiteiten gekoppeld aan deze actie. 

 De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en is gekoppeld aan de naam en het e-mailadres van de ouder.  

 Gastouderbureau ViaViela behoudt zich het recht voor om bij niet-beschikbaarheid van de prijs voor een 

vervangende prijs te zorgen.  

 Gastouderbureau ViaViela behoudt zich het recht voor om deze actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten 

of te beëindigen. 

 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  

 Deze actie is uitsluitend geldig binnen Nederland. 

 Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.  

 Voor zover deze op deze actie van toepassing is, handelt Gastouderbureau ViaViela in het bijzonder in 

overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.  

 Gastouderbureau ViaViela is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten. 

 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door 

Gastouderbureau ViaViela.  

 In het geval je een opmerking, vraag of een klacht hebt over deze actie dan kun je contact opnemen met de 

Klantenservice van Gastouderbureau ViaViela op het nummer 0499-425 421 of via e-mail info@viaviela.nl 

 Door deelname aan de actie verklaart de ouder akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.  

 Medewerkers van franchiseorganisatie Gastouderbureau ViaViela zijn uitgesloten van deelname. 

 Deze actievoorwaarden zijn te vinden op Viaviela.nl. 

 

Lieshout, 25 februari 2015 
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