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All-in contact
Met het all-in contract heeft u een contract voor het gehele jaar (52 weken). U sluit een
contract af voor vaste dagen per week, u heeft daarmee ook automatisch recht op
buitenschoolse opvang tijdens studiedagen van school en tijdens de schoolvakantie
weken.
•
•
•
•
•
•

Vaste dagen per week zullen het gehele jaar door (52 weken) standaard gefactureerd
worden.
U kunt extra dagen afnemen tijdens de schoolweken, hiervoor wordt het uurtarief berekend
volgens dit contract. € 7,67 per uur.
In de schoolvakantie weken en tijdens de studiedagen van school wordt voor de extra uren
het uurtarief volgens de vakantie/studiedagen berekend. € 7,31 per uur.
U hoeft uw kind niet iedere week opnieuw aan te melden voor de vaste dagen, alleen als
uw kind extra dagen komt, indien mogelijk graag een maand van te voren doorgeven.
Bij ziekte of een andere reden van afwezigheid zal door gefactureerd worden. Wel kunt u
bij ziekte deze dag op verzoek ruilen met een andere dag.
Indien mogelijk graag een maand van te voren doorgeven of uw kind tijdens studiedagen
en vakantieweken een halve (ochtend of middag) of een hele dag op de buitenschoolse
opvang komen.

Schoolweken contract
Met het schoolweken contract heeft u een contract voor de schoolweken. Als u toch
gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang tijdens studiedagen van school of
tijdens de vakantieweken dan kan dit.
•
•
•

•

•
•

Vaste dagen per week zullen standaard gefactureerd worden. (40 weken)
U kunt extra dagen afnemen tijdens de schoolweken, hiervoor wordt het uurtarief berekend
volgens dit contract. € 8,75 per uur.
U kunt alsnog gebruik maken van de buitenschoolse opvang tijdens de studiedagen van
school en/of tijdens vakantieweken. Hiervoor wordt het uurtarief volgens de
vakantie/studiedagen berekend. € 7,31 per uur.
Wanneer uw kind op de buitenschoolse opvang komt tijdens studiedagen van school of
tijdens de schoolvakantieweken, indien mogelijk graag een maand van te voren doorgeven
of uw kind een halve (ochtend of middag) of een hele dag op de buitenschoolse opvang
komt.
U hoeft uw kind(eren) niet iedere week opnieuw aan te melden voor de vaste dagen, alleen
als uw kind extra dagen komt.
Bij ziekte of een andere reden van afwezigheid zal door gefactureerd worden. Wel kunt u
bij ziekte deze dag op verzoek ruilen met een andere dag.
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Flexibel contract
Heeft u niet voor vaste dagen in de week opvang nodig, maar verschilt dit per week, dan
kunt u het flexibele contract afsluiten. U reserveert niet per week een vaste dag voor uw
kind(eren), hierom bestaat er een kans dat de groepsgrootte het niet toe laat en dus al
te groot is.
•
•
•
•

Er zullen geen vaste kosten per week gefactureerd worden.
Indien mogelijk graag een maand van te voren doorgeven wanneer uw kind op de
buitenschoolse opvang komt.
Bij ziekte of een andere reden van afwezigheid zal door gefactureerd worden. Wel kunt u
bij ziekte deze dag op verzoek ruilen met een andere dag.
Dit contract is geldig tijdens de schoolweken (40 weken per jaar). Wanneer u tijdens de
vakantieweken of studiedagen van school opvang nodig hebt, wordt hier het uurtarief
volgens vakantie en studiedagen voor berekend. € 7,31 per uur.

Vakantie en studiedagen
Heeft u alleen opvang nodig tijdens studiedagen van school en/of tijdens de
vakantieweken, dan hebben wij daar een apart contract voor. Met dit contract kunt u
geen gebruik maken van buitenschoolse opvang buiten de studiedagen of vakantieweken
om, daarvoor worden dan de kosten van het flexibele contract berekend, of u kunt het
all-in contract of het schoolweken contract afsluiten.
•
•

Indien mogelijk graag een maand van te voren doorgeven wanneer uw kind(eren) op de
buitenschoolse opvang komen. En of zij een halve of een hele dag aanwezig zullen zijn.
Bij ziekte of een andere reden van afwezigheid zal door gefactureerd worden. Wel kunt u
bij ziekte deze dag op verzoek ruilen met een andere dag (in de vakantie of tijdens
studiedagen).

Strippenkaart
Wilt u een aantal keer gebruik maken van de buitenschoolse opvang, om bijvoorbeeld te
kijken of uw kind het leuk vindt. Dan kan dit met de strippenkaart. De strippenkaart
bestaat uit 10 of 15 strippen, wanneer de strippenkaart vol is kunt u een contract
afsluiten.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Indien mogelijk graag een maand van te voren doorgeven wanneer uw kind op de
buitenschoolse opvang komt.
De kosten van de strippenkaart zullen in één keer gefactureerd worden.
Ongebruikte strippen kunnen niet worden geretourneerd.
De strippenkaart is geldig tot en met het einde van het schooljaar.
De kosten van de strippenkaart komen in aanmerkingen voor de kinderopvangtoeslag,
hierdoor is het alleen mogelijk om de strippenkaart op naam van uw kind aan te schaffen.
U kunt per kind één keer per schooljaar een strippenkaart aanschaffen.
De strippenkaart ligt op de buitenschoolse opvang en zal per keer afgetekend worden door
de aanwezige pedagogisch medewerker op de dag zelf.
Afname is per uur. Met een minimale afname van 2 uur, dit betekend tot minimaal 16:00
uur tijdens de schoolweken. Tijdens vakantieweken en/of studiedagen van school geldt een
minimale afname van 4 uur.
Iedere strip staat voor 1 uur.
Bij overschrijding van 15 minuten of meer (van een heel uur) gaat de volgende strip in.
Bij ziekte of een andere reden van afwezigheid zullen er geen strippen afgetekend worden.
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