Dagopvang

Villa Vrolijk
Villa Knots

LRK 136371930
LRK 807596206

Openingstijden en Tarievenlijst 2021
Opvangmogelijkheden en kosten per opvangdag per maand
(Bij alle tarieven zijn de kosten voor luiers, standaard flesvoeding, vers fruit, eten en drinken inbegrepen.)

Dagopvang (52 weken per jaar)
Uurtarief

Vaste opvang
€ 8,77

Flexibele opvang
€ 9,53

Hele dag

€ 408,35

€ 443,94

€ 208,92

€ 227,13

€ 208,92

€ 227,13

€ 18,99

€ 20,65

€

€ 10,32

(07.30-18.15 uur) 46,6 uur p.m.

Ochtend
(07.30-13.00 uur) 23,8 uur p.m.

Middag
(12.45-18.15 uur) 23,8 uur p.m.

Vervroegde opvang
(07.00-07.30 uur) 2,2 uur p.m.

Verlengde opvang

9,50

(18.15-18.30 uur) 1,1 uur p.m.

Extra opvang
Uurtarief

Vaste opvang
€ 9,53

Flexibele opvang
€ 9,53

Extra dag

€ 102,45*

€ 102,45

€ 52,41*

€ 52,41*

(07.30-18.15 uur)

Extra ochtend of middag

(07.30-13.00 uur of 12.45-18.15 uur)
* uiteraard kunt u voor extra opvang ook Kinderopvangtoeslag aanvragen.

Heeft u vragen over de opvangmogelijkheden?
Neemt u dan vooral contact op met onze Klantenservice. Wij zoeken graag met u naar een passende oplossing
aan de hand van uw wensen en onze mogelijkheden.

Ruilen / Afmelden
Afmelden: Indien u uw kind op tijd afmeldt kunnen niet-gebruikte opvangdagen worden geruild naar een later
moment in het kalenderjaar. Afmelden kan via de app of telefonisch.
Ruilen: Ondanks dat het niet altijd lukt vanwege de volle groepen, blijven wij u de service van ruilen aanbieden.
Sinds 2020 kunt u per kind 10x ruilen binnen het gehele kalenderjaar. Ook als uw kind een dag niet komt vanwege
ziekte, kunt u deze dag ruilen naar een ander moment binnen het kalenderjaar. Ruilingen kunnen alleen worden
aangevraagd via onze app. ‘Naar voren’ ruilen is mogelijk binnen de termijn van 4 weken. Ruilingen kunnen
alleen plaatsvinden indien de groepsgrootte het toelaat en worden nimmer bij voorbaat gegarandeerd.
Ruilaanvragen kunnen vanaf twee weken voor de gevraagde datum worden verwerkt. Zoals is vastgelegd binnen
de geldende wet- en regelgeving kunnen ruilingen alleen plaatsvinden binnen de eigen groep of de daarmee
samenwerkende groep. Feestdagen kunnen niet worden geruild. Ruilen tijdens de zomervakantieperiode is niet
mogelijk.
.

De prijzen gelden in principe voor het jaar 2021. Indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, kunnen deze prijzen tussentijds veranderen. Overigens worden de prijzen jaarlijks
aangepast aan het dan geldende prijsniveau.

Toelichting voor Dagopvang
-

Kindercentrum Villa Vrolijk is het gehele jaar geopend m.u.v. de algemeen erkende feestdagen (Nieuwjaarsdag, 2 e Paasdag, Koningsdag,
Hemelvaart, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag). Op 24 en 31 december sluiten wij om 17.30 uur wanneer deze op een doordeweekse dag
vallen.

-

Extra afname: Wilt u eens een dagje extra afnemen? Vraag dit gerust aan via onze app.

-

Opzeggingen/wijzigingen dienen altijd schriftelijk/via mail te worden ingediend bij de administratie en zullen altijd via mail worden bevestigd.
De opzegtermijn bedraagt 1 maand.

-

Het maximaal door de Belastingdienst te vergoeden uurtarief ligt voor 2021 op € 8,46.

Flexibele opvang
▪ Flexibele & extra opvang wordt aangevraagd via onze app en wordt gegarandeerd indien het 4 weken vooraf bekend is bij de
administratie. Gereserveerde opvang wordt via de app bevestigd aan de ouder/verzorger.
▪ In de app kunt u zien wat u al aan flex opvang aangevraagd heeft en wat uw flextegoed nog is, zodat u weet hoeveel uur u nog kunt inzetten
in het lopende kalenderjaar. Houdt u er rekening mee, dat als uw flextegoed voor het kalenderjaar opgebruikt is, alle extra
aangevraagde opvang aanvullend wordt gefactureerd.
▪ Opzegtermijn voor flexibele en extra aangevraagde opvang is 14 dagen voorafgaande aan de gereserveerde opvangdatum, of u kunt deze
ruilen naar een andere datum indien deze nog binnen de 10 ruilaanvragen per jaar valt.
▪ Vaste opvang en flexibele opvang kunnen gecombineerd worden.

.

De prijzen gelden in principe voor het jaar 2021. Indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, kunnen deze prijzen tussentijds veranderen. Overigens worden de prijzen jaarlijks
aangepast aan het dan geldende prijsniveau.

