Aanbod en tarieven buitenschoolse opvang 2019
Wij bieden opvang op maat.
De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend; 5 dagen per week; van 7.00 tot 18.00 uur
(vanaf 6.30 en na 18.00 uur op aanvraag).
Voor opvang op maat adviseren wij dit aan de administratie voor te leggen. Wij doen vrijblijvend
een passend aanbod. Tevens ontvang je (op aanvraag) een netto berekening zodat je kunt bekijken
welk pakket het meest voordelig is.
De verschillende opvang mogelijkheden kun je vinden bij de inschrijving.
Nieuw bij de SKR: kinderopvangrolde.flexkids.nl/aanvraag/opvangsoort
Al klant: kinderopvangrolde.flexkids.nl
Minimum afname is 1 dagdeel per week
De uurtarieven zijn bruto; hier ontvang je nog kinderopvangtoeslag over.
A. Afname van 52 weken
:basis uurtarief
€6,95
B. Afname van 40 (school) weken

:uurtarief

€7,30

C. Incidentele opvang

:uurtarief

€7,40

D. Warme maaltijd

:per keer

€3,25

E. Tussenschoolse opvang incl lunch

:per keer

€3.35/€3,60

Incidentele opvang
-opvang per uur, minimaal 8 uur per maand. Kan ingaan op hele of halve klokuren.
-de uren (minimaal 8) worden maandelijks afgerekend.
-voor klanten die een vast dagdeel afnemen geldt dit minimum niet.
-annuleren van incidentele opvang uiterlijk tot 24 uur voordat de opvang start.
Automatisch incasso
Wij incasseren de bruto opvangkosten achteraf rond de 21e van de maand.
Automatische incasso is verplicht.
Jaaroverzicht
In januari ontvang je het jaaroverzicht digitaal in de ouderportal. Deze heb je nodig voor de
aangifte bij de belastingdienst.
Inschrijven
Na inschrijving ontvang je een mail met een bevestiging en het contract. Dit contract graag
binnen 2 weken digitaal ondertekenen. Na ondertekening is de plaatsing definitief en kun je het
contract terugvinden in de ouderportal.
Tussen de 4 en 6 weken voor plaatsingsdatum word je uitgenodigd voor een kennismaking
gesprek. Indien plaatsing niet (direct) mogelijk is op de gewenste dagdelen dan ontvang je een
alternatief aanbod. Je dient binnen twee weken hierop te reageren.
Je kunt op een eerder tijdstip natuurlijk ook al even een kijkje komen nemen. Neemt hiervoor
contact op met het locatiehoofd.
Uitschrijven
Opzegtermijn 1 maand.
Bij vragen kun je op maandag t/m donderdagmorgen bellen met de administratie,
telefoonnummer 0592-242576

Handige links:
Aanvragen kinderopvangtoeslag:
http://www.toeslagen.nl
Proefberekening bruto /netto:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddelproefberekening-toeslagen

