
 

 

 

 

 

VOORWAARDEN AUPAIR PAKKET 2018.01 
 
Voorwaarden Au Pair Pakket: 
- Je bent in het bezit van een Australisch Working Holiday Visum 
- Je bent tenminste 4-6 maanden beschikbaar 
- Je hebt aantoonbare ervaring met betrekking tot het werken met kinderen 
- Je hebt redelijke tot goede kennis van de Engelse taal (kunnen spreken en schrijven) 
- Vanwege de vakantieperiode kunnen er geen au pairs geplaatst worden in de maand 
december 
- Het solliciteren en de gesprekken kunnen alleen door jou uitgevoerd worden. Of je aan 
het werk mag bij één van de gezinnen, ligt natuurlijk ook aan jouw voorkomen  
- Naast deze voorwaarden zijn ook de Algemene Voorwaarden van Australian 
Backpackers. Deze heb je bij je boekingsbevestiging van je Aankomstpakket per e-mail 
ontvangen 
 
Wanneer vervalt onze service: 
- Wanneer je bij herhaling niet bereikbaar bent op het moment wij je proberen te 
contacten in verband met werk in de afgesproken periode  
- Wanneer je je niet houdt aan de gemaakte afspraken met ons Sydney Team, de 
consulente en/of de gezinnen 
- Wanneer je de 1e én het 2e aangeboden gezin hebt afgewezen  
- Wanneer je de adviezen van ons Sydney Team niet opvolgt of niet voldoende serieus 
neemt waardoor er een vertrouwensbreuk ontstaat 
- Wanneer je 2 keer bent weggestuurd bij een gezin vanwege kwaliteitsgebrek en/of een 
verkeerde instelling  
- Wanneer 1 van deze punten van toepassing zijn, zul je geen restitutie ontvangen 
 
Annuleren: 
Indien je het Au Pair Pakket in combinatie met je Startpakket annuleert, bedragen de 
kosten tot 72 uur vóór aankomst €150,-.  
Indien je alleen het Au Pair Pakket annuleert en je Startpakket behoudt bedragen de 
kosten tot 72 uur vóór aankomst €50,- 
Indien je het Au Pair Pakket binnen 72 uur vóór aankomst annuleert is er geen 
mogelijkheid op restitutie. 
 
Goldcard: 
Het Au Pair Pakket is alleen te boeken indien je in het bezit bent van onze Goldcard. De 
voorwaarde is dus dat je tevens het Startpakket boekt. Dit gezien er vooraf jouw 
plaatsing eerst de belangrijke zaken geregeld moeten worden, zoals een bankrekening 
openen, Medicare, sofinummer, etc. 
 
 

http://www.australianbackpackers.nl/goldcard

