
 

           

 
 
 
 
 
 
Betreft: bezoeken website en fotoarchief van de Villa 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
 
Middels deze brief willen wij u erop attent maken dat Villa Kakelbont op onze website een fotoarchief aan 
heeft gelegd.  
Indien u onze website: www.kinderdagverblijfvillakakelbont.nl bezoekt, vindt u een link naar dit fotoarchief.  
 
In deze brief vindt u uitleg om toegang te krijgen tot de website. Wij maken gebruik van een wachtwoord 
aangezien de privacy van onze medewerkers en uw kinderen hoog in het vaandel staat. 
Waarom een fotoarchief? Wij weten als geen ander dat ook de momenten dat uw kindje op het 
kinderdagverblijf doorbrengt belangrijk zijn voor u. Regelmatig zullen wij dit archief updaten met nieuwe foto’s, 
zodat ieder bezoek aan de site het kijken waard is. 
 
Het archief stelt u in staat om de foto’s te bekijken, af te drukken, dan wel te downloaden. De foto’s zijn, na de 
plaatsingsdatum, één jaar lang te bekijken. Bijvoorbeeld: foto’s die in april 2018 geplaatst worden, zijn tot en 
met maart 2019 zichtbaar. Daarna worden ze van de website verwijderd. Zorg er dus voor dat u op tijd de 
foto’s, die u wilt hebben, van de website haalt. 
Mochten er zich vragen voordoen dan zijn wij uiteraard altijd bereid deze te beantwoorden. U kunt met ons 
telefonisch contact opnemen of mailen naar: info@kinderdagverblijfvillakakelbont.nl 
 
Te ondernemen stappen: 
Op het moment dat u kunt inloggen op de website, ontvangt u van ons een email. Hierin staat dat u vanaf dat 
moment in kunt loggen op de website, met het verzoek uw wachtwoord direct te wijzigen.  
U kunt klikken op de link in de email. Hierdoor komt u terecht op het inloggedeelte van de website.  
Klik vervolgens op “wachtwoord vergeten?”. Geef vervolgens uw email-adres in en klik vervolgens op 
aanvragen. U ontvangt dan een email met een link om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Kinderdagverblijf Villa Kakelbont 
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