Openingstijden, Tarieven en Voorwaarden voor 2018.
De buitenschoolse opvang (BSO) is geopend van : 07.30 uur tot 18.30 uur.
Op aanvraag zijn wij ook om 07.00 uur geopend en/of langer tot 19.00 uur ( afhankelijk van aantal ).
Wij zijn gesloten op de officiële Nederlandse feestdagen zoals Pasen, Hemelvaart, Pinksteren,
Koningsdag en Bevrijdingsdag (1x per 5 jaar). Ook in de week tussen Kerst en Oud & Nieuw en op
Nieuwjaarsdag zijn wij gesloten. Valt uw opvangdag op deze officiele Nederlandse feestdagen of
betreft het een studiedag, dan is het mogelijk om na overleg en na goedkeuring met de betreffende
locatie manager de gemiste uren binnen één maand in te halen.
Ons tarief voor 2018 van de voorschoolse opvang bedraagt € 10,00 . Het tarief voor de naschoolse
opvang betreft € 8,00 per uur. Het tarief is inclusief drinken, tussendoortje en fruit.
Wij incasseren automatisch iedere 1e van de maand met steeds een vast bedrag. Bijzondere dagen en
vakanties waar uw kind gebruik van heeft gemaakt worden op de volgende factuur in rekening
gebracht.
Incidentele opvang voor niet vaste klanten kunnen wij ook aanbieden echter onder voorbehoud van
voldoende plaats en een verplichte minimale uren afname en tegen een speciaal tarief.
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00. Dit wordt op de eerste factuur aan u in rekening gebracht.
Wanneer uw kind ziek is geweest of dat er tijdens de gebruikelijke opvanguren een studiedag was
heeft dit geen invloed op de maandelijkse bijdrage, zoals u op uw overeenkomst kunt zien zijn de
uren contractueel vastgelegd, ongeacht of u hier ook daadwerkelijk gebruik van maakt. Het is echter
wel mogelijk om het gemiste dagdeel in te halen. Voorwaarde is dat dit binnen één maand moet
gebeuren en ook indien de groepsgrootte dit toelaat dit in overleg met de locatie manager. Hieraan
kunnen geen rechten worden ontleend.
Beëindiging contract is alleen schriftelijk mogelijk met het in achtnemen van de geldende
opzegtermijn van één (1) maand en dient u voor het einde van de maand kenbaar te maken.
Wanneer u extra opvang wenst tijdens de schoolvakanties, studiedagen en speciale dagen waarbij
de school dicht is (dus buiten uw gebruikelijke opvanguren) dan dient u dit uiterlijk 3 weken voor de
betreffende vakantie, studiedagen en speciale dagen kenbaar te maken. Bij niet tijdig afmelden (1
week van te voren) voor de betreffende vakantie, studiedagen en speciale dagen zullen de
gebruikelijke opvang uren als nog in rekening worden gebracht. Een studiedag kan niet in delen
opgenomen worden.
Opgegeven uren worden ten alle tijden in rekening gebracht ook al maakt u hier uiteindelijk geen
gebruik van.
Indien u uw kind niet op de afgesproken tijd ophaalt hebben wij het recht om de extra gemaakte
kosten in rekening te brengen.
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Voorschoolse opvang:
Hieronder verstaan we opvang voordat uw kind naar school gaat.
Dit is van 07.30 uur tot 08.45 uur.
De kosten hiervan bedragen € 10,00 per ochtend.
Uw kind krijgt hierbij iets te drinken van ons en wij zorgen ervoor dat uw kind tijdig in de klas
aanwezig is.

Naschoolse opvang:
Hieronder verstaan we opvang van uw kind na schooltijd.
Dit is onderverdeeld in twee blokken te weten :
Blok 1 :

Van 15.00 uur tot 17.00 uur (verplichte afname)

Blok 2 :

Van 17.00 uur tot 18.30 uur (verplichte afname)

(Inclusief drinken, tussendoortje en fruit.)
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Woensdagmiddag:
Hieronder verstaan we opvang van uw kind na schooltijd van 12.15 uur tot 18.15 uur.
Dit is onderverdeeld in drie blokken te weten :
Blok 1 :

Van 12.15 uur tot 16.15 uur (verplichte afname)

Blok 2 :

Van 16.15 uur tot 17.15 uur (verplichte afname)

Blok 3 :

Van 17.15 uur tot 18.15 uur (verplichte afname)

(Inclusief drinken, tussendoortje en fruit.)
Opm.: Indien anders vermeld dient U zelf zorg te dragen voor een lunchpakket voor uw kind.

Studiedagen en speciale dagen waarbij de school dicht is.
De kinderen zijn voor 09.00 uur binnen en worden na 16.00 uur opgehaald, de reden hiervan is dat
wij tijdens deze dagen activiteiten met de kinderen kunnen ondernemen. De kinderen kunnen
uiteraard eerder komen of langer blijven ( graag schriftelijk aan ons doorgeven ).
De opvang kan alleen bij voldoende aanmeldingen ( minimaal 4 kinderen per dag ) doorgaan.
De activiteiten zijn onder voorbehoud en kunnen aangepast worden in verband met ziekte of
weersverwachtingen.
Opm.: Indien anders vermeld dient U zelf zorg te dragen voor een lunchpakket voor uw kind.
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Mei - en Zomervakantie
Minimaal 3 weken van te voren dient u kenbaar te maken of uw kind gebruik maakt van de opvang
tijdens de vakanties. ( Herfst-, Kerst-, Voorjaar-, Mei- en Zomervakantie)
Tijdens de Mei- en Zomervakantie zullen extra activiteiten aangeboden worden waarop u uw kind
vooraf kunt inschrijven voor deelname.
De activiteiten zijn onder voorbehoud en kunnen aangepast worden in verband met ziekte of
weersverwachtingen.
De opvang kan alleen bij voldoende aanmeldingen ( minimaal 4 kinderen per dag ) doorgaan.
De kinderen zijn voor 09.00 uur binnen en worden na 16.00 uur opgehaald, de reden hiervan is dat
wij tijdens de vakantie activiteiten met de kinderen ondernemen. De kinderen kunnen uiteraard
eerder komen of langer blijven ( graag schriftelijk aan ons doorgeven ).
Opm.: Indien anders vermeld dient U zelf zorg te dragen voor een lunchpakket voor uw kind.

Versie 11 dec’17

tytytytveV

