
16-3: OPVANG VITALE BEROEPSGROEPEN 

Beste ouders/verzorgers  

Bent u werkzaam in één van de beroepen conform de lijst vitale beroepen (VB) dan kunt u gebruik 
maken van onze opvang. Ook wanneer enkel 1 ouder in de VB werkzaam is en u uw kind echt niet 
thuis kunt opvangen, kunt u vooralsnog gebruik maken van onze opvang. Let wel: mits gezond 
conform de inmiddels bekende RIVM richtlijnen. 

Op dit moment fungeren we als nood-opvang en zijn wij nog in afwachting van de regievoerder hoe 
e.e.a uiteindelijk zal gaan verlopen. Het kan zijn dat we ook kinderen van niet klanten gaan 
opvangen. 

U kunt aan ons per mail (info@villayip.nl) doorgeven wanneer u denkt/wenst gebruik te gaan 
maken van opvang. U kunt uw kind brengen ook op andere dagen dan wat in uw contract is 
opgenomen. Uiteraard mits er plek beschikbaar is. Zoals gecommuniceerd in de landelijke media 
worden hiervoor geen extra kosten o.i.d in rekening gebracht.  

Heeft u verdere vragen stuur ons dan een mail of bel tijdens kantooruren met 040-2556000. Houdt 
u onze verdere berichtgeving verder in de gaten t.a.v eventuele wijzigingen. 

—   

16-3: DAYCARE VITAL PROFESSIONS 

Dear Parents / Guardians 

If you work in one of the professions in accordance with the list of vital professions (VB), you can 
use our daycare services. Even if only 1 parent is working in the VB and you really don’t have a 
solution to let your child at home, you can still use our childcare for this time being. Please Note: if 
healthy in accordance with the well known RIVM guidelines. 

At this moment we’re an emergency daycare and we’re awaiting the supervisor how to arrange   
the daycare eventually in the upcoming weeks. We expect we may also take care for children from 
non-customers. 

Please contact us by mail (info@villayip.nl) if you want to make use of our childcare. You can also 
bring your child on other days than what is included in your contract (When spots available). As 
communicated in the national media, you will face no additional costs.  

If you have any further questions please mail or call during opening hours (040-2556000). Please 
keep an eye on our further updates regarding any changes.  

TEAM VILLA YIP  
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