
Regelen voor aankomst groep 
❏ Activiteiten 
❏ Voucher liftpas printen 
❏ Skileraren ( afspraken en telefoonnummers) 
❏ Skiverhuur 
❏ Skibus (tijden en beschikbaarheid) 
❏ Accommodatie (gemaakte afspraken volgens reservering) 
❏ Skipassen 
❏ Skischool bellen 

 
Besproken met accommodatie 
 

❏ Wachtwoord wifi 
❏ Parkeerplaats bus 
❏ Skiopslag / om kleedruimte / douches / beschikbare ruimtes 
❏ Tijd avondeten 
❏ Regelen van de lokale skibus 
❏ Kamers om te douchen op laatste dag 
❏ Speelruimten 
❏ Eerste en laatste maaltijd 
❏ Kamerindeling 
❏ Dieetwensen 
❏ Sleutel kamer buschauffeur 

 
Skiverhuur 
 

❏ Aankomsttijd / vooraf bellen 
❏ Uitdelen skipassen / noteren van de nummer op pas, ski en schoen 
❏ Collega binnen mee laten helpen bij het invullen van de formulieren 
❏ Kleine groepjes (eerst snowboard daarna ski) 
❏ Voldoende medewerkers aanwezig 
❏ Schoenen mee/ laten staan bij verhuur 

 
Dag 1 standaard dagindeling (voorbeeld) 
 

❏ 08:00 uur aankomst bus 
❏ 08:15 uur ontbijt 
❏ 08:15 uur kamerindeling / kleedruimte / omkleden 
❏ 08:45 uur bellen met skischool voor skileraren 
❏ Uitdelen liftpassen 
❏ 09:00 uur vertrek skibus 
❏ 09:30 uur skiverhuur 
❏ 10:30 uur begin skilessen 
❏ 12:30 uur pauze 
❏ 13:30 uur skiles 
❏ 15:30 uur einde skiles 
❏ 15:45 uur verzamelen voor de skibus 
❏ 16:00 uur vertrek skibus 
❏ 16:30 uur kamerindeling 
❏ 17:30 uur dag bespreken en (poster ophangen) 
❏ 18:00 uur avondeten 
❏ 20:00 uur avondprogramma 
❏ met begeleiders van school zitten  
❏ indeling skigroepjes bespreken 



 
 
Standaard mededelingen 
 

❏ Schoenen / skistokken in de bus 
❏ Gebruik materiaal (dragen van ski`s etc) 
❏ Gebruik skipas (borg en waar de pas te dragen) + nummer pas noteren (foto) 
❏ Huisregels (op de piste, in de bus en in het huis) 

 
Voorbereidingen laatste dag 
 

❏ Tot hoe laat kan de groep op stap gaan (ivm rijtijdenwet) 
❏ Gelegenheid geven om naar de supermarkt te gaan 
❏ Ontbijt laatste dag (tijden) 
❏ Skibus laatste dag 
❏ Avondeten (tijden) 
❏ Vertrek bus naar Nederland (tijden) 

 
Dag voor vertrek 
 

❏ Afspreken tijd en locatie inleveren materiaal 
❏ Acco controleren of de groep op de dag van vertrek kan douchen en hoe laat ze de kamer 
uit moeten 
❏ Regelen vervoer naar piste laatste dag 
❏ Tas laten inpakken en kamers opruimen (skispullen bovenop) 
❏ Buschauffeur informeren over de tijd van vertrek terugreis 
❏ Bus leeg (alle skies eruit) 
❏ Wanneer de groep uit eten gaat, doorgeven wat iedereen wil eten op de laatste dag 

 
Laatste dag 
 

❏ Rekening betaald 
❏ Spellen opladers en cd's terug 
❏ Afspraak tijd skibus 
❏ Kamers om te douchen 
❏ Naar de lokale skibus (schoenen mee voor de huurders) 
❏ Ontbijten in skikleding (helm etc. mee) 
❏ Kamercontrole (beddengoed etc.) 
❏ Tassen in afgesproken ruimte 
❏ Spel oid 
❏ Afspraak tijd bij de Skiverhuur 
❏ Skipassen inleveren bij verhuur oid 
❏ Tas in de bus zetten 
❏ Avondeten 
❏ Vertrek 


