
 

 

 

 

 

 

Kassiersfunctie (opvang bij gastouder thuis). 

Er wordt betaald aan en door het gastouderbureau op basis van de urenlijst die door de 

gastouder is opgesteld, en door de vraagouder is ondertekend. De gastouder rondt de uren 

per dag af op een half uur. Het gastouderbureau functioneert als kassier. 

Betaling aan de gastouder: 

 De gastouder bepaalt het uurtarief binnen de marges die het gastouderbureau 

voorschrijft.   

 Het gastouderbureau incasseert en betaalt.  

 Extra onkosten die de gastouder maakt voor bijv. voeding, vervoer, etc, kan de 

gastouder rechtstreeks declareren bij de vraagouder. Dit bedrag kan in overleg 

met de bemiddelingsmedewerker tijdens het koppelingsgesprek worden bepaald. 

 Als minimaal 1 maand van tevoren contractueel of mondeling is vastgesteld dat 

opvang tijdens een bepaalde periode of dag niet gewenst is, dan wordt deze 

periode niet uitbetaald. In onderling overleg kan een andere termijn afgesproken 

worden.  

 Bij afwezigheid van de gastouder wordt er niet doorbetaald. 

 

Betaling door de vraagouder:  

 De Stichting Kinderopvang Rolde incasseert automatisch rond de 21e van de maand 

de opvangkosten van uw kind. Deze kosten zijn gebaseerd op het uurtarief dat de 

gastouder heeft bepaald plus een bedrag aan bemiddelingskosten. Zie tarieven.  

Wanneer de vraagouder na gemaakte advertentiekosten afziet van bemiddeling 

worden deze kosten in rekening gebracht. 

 Extra kosten die door de gastouder worden gemaakt ten behoeve van uw 

kind(eren) worden rechtstreeks bij u gedeclareerd door de gastouder. 

 Als minimaal 1 maand van tevoren contractueel of mondeling is vastgesteld dat 

opvang tijdens een bepaalde periode of dag niet gewenst is, dan wordt deze 

periode niet uitbetaald.  

 Bij afwezigheid van de gastouder, om welke redenen dan ook, waarbij het 

gastouderbureau geen vervangende opvang kan realiseren, vindt er geen betaling 

plaats. 

 Bij ziekte van de gastouder neemt de vraagouder, indien ze zelf niet voor 

vervanging kan zorgen, contact op met het gastouderbureau. Het gastouderbureau 

schakelt dan zo mogelijk een reserve gastouder in, of plaatst de kinderen tijdelijk 

op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. 


