Pakkettenplan 2022 Kinderopvang De Broekies
Kinderdagverblijf

Opvangtijden

Uren per dag

Tarief in €

07:30-18:30
07:30-13:00
13:00-18:30

11
5,5
5,5

8,50 per uur
8, 50 per uur
8,50 per uur

Uitleg

52 wekencontract
Hele dag
Ochtend
Middag

•
•

•
•

Opvang op vaste dagen.
Verzekerd van het hele jaar opvang, uitgezonderd
van: - de week tussen kerst en oud en nieuw ( 26
december 2022 t/m 1 januari 2023) en de
middelste week van de bouwvak (8 augustus t/m
12 augustus 2022)
Voor de dagen die we gesloten zijn, krijgt u
ruildagen. Uitgezonderd van de feestdagen.
Elke maand een vast bedrag betalen, ondanks
afwezigheid.

Flexcontract
Afname per uur

9,62 per uur

•
•
•

•

Extra/incidentele opvang op aanvraag (minimaal 48
uur van tevoren)
Minimale afname 8 aaneengesloten uren per keer
De Broekies informeert ouders tijdig wanneer
flexibele kindplaatsing op bepaalde dagen niet meer
mogelijk zal zijn
Facturering vindt achteraf plaats

Semi-flex
Afname per uur

9,62 per uur

•
•
•
•

Vaste afgesproken uren en weken (40 of 52).
bijvoorbeeld elke dinsdag van 9:00-17:00.
Minimale afname van 8 uren per keer
Voordeel van een vaste plek, voor minder uren
Elke maand een vast bedrag, ondanks afwezigheid.
Ziekte en vakantie worden net als bij een 52 weken
contract doorberekend.

•

Peuteropvang

Opvangtijden

Uren per dag

Tarief

Recht op ruildagen voor de weken dat wij dicht zijn.
(uitgezonderd feestdagen)

Uitleg

40 weken contract
Maandag
donderdag

08:30-12:00
08:30-12:00

3,5
3,5

•
•
•
•

8,50 per uur
8,50 per uur

Opvang voor kinderen van 2 t/m 4 jaar.
Opvang tijdens de schoolweken.
Elke maand een vast bedrag betalen, ondanks afwezigheid.
Extra afname kan op basis van flexibele uurtarief, mits er plek
is/ extra afname kan op basis van één van de gekozen
pakketten voor dagopvang
De 40 weken worden evenredig verdeeld over 52 weken,
waardoor je elke maand een vast bedrag betaald.
verlengde opvang mogelijk tot 14:00 uur en 18:30 voor zelfde
uurprijs.

•
•

BSO

Opvangtijden

Uren per dag

Tarief

Uitleg

7,31 per uur

•
•

52 wekencontract
14:15-18:30

•

Opvang op vaste dagen.
Verzekerd van het hele jaar opvang, uitgezonderd van
- Week de week tussen kerst en oud en nieuw ( 26 december
2022 t/m 1 januari 2023)
- Middelste week vd bouwvak: 8 augustus-12 augustus
Voor de dagen die we gesloten zijn, krijgt u ruildagen.
Elke maand een vast bedrag betalen, ondanks afwezigheid.

•
•
•

Tarief wordt als volgt bepaald: 40 (weken) x uren per week + 12
(weken)x 11/5,5 = bruto uurtarief
Extra afname op basis van flexibel uurtarief, mits er plek is
Recht op ruildagen voor de weken dat wij dicht zijn.
(uitgezonderd feestdagen).

40 wekencontract
14:15-18:30

7,59 per uur

•
•
•

Opvang op vaste dagen.
Verzekerd van het hele jaar opvang tijdens schoolweken
Elke maand een vast bedrag betalen, ondanks
afwezigheid
• Extra afname op basis van flexibel uurtarief, mits er plek is.
Minimaal 48 uur van te voren aanvragen

flex contract
Afname per uur

8,67 per uur

•
•
•
•

Extra/incidentele opvang op aanvraag (minimaal 48 uur van
tevoren)
De Broekies informeert ouders tijdig wanneer flexibele
kindplaatsing op bepaalde dagen niet meer mogelijk zal zijn
Facturering vindt achteraf plaats.
Voorschoolse opvang valt hier ook onder.

Voorwaarden vast contract:







Bij een vast contract worden niet gebruikte dagen, door ziekte of vakantie, wel gewoon gefactureerd.
De facturatie is gespreid over 12 maanden.
Voor klanten met een vast contract is het mogelijk om naast de gecontracteerde opvang extra dagen in te
kopen op basis van het flexibele uurtarief, mits er plek is en minimaal 48 uur van te voren is aangevraagd via de
ouderlogin.
Een extra dagdeel/uren wordt in rekening gebracht op de factuur van de volgende maand.
Bij ziekte en vakantie heeft u geen recht op een ruildag.

Voorwaarden flexibel contract:




Bij een flexibel contract worden niet gebruikte dagen door ziekte, niet gefactureerd.
Klanten met een flexibel contract worden verzocht de opvangaanvraag aan te vragen via de ouderlogin
Een wijziging die later dan 24 uur van tevoren wordt doorgegeven, wordt wel gefactureerd.

Uitleg urenpotje:
Klanten met een 52-weken contract krijgen per kalenderjaar voor de weken dat wij gesloten zijn, te weten middelste
week vd bouwvak én de week tussen kerst en oud/nieuw, uren ter beschikking. Deze staan in het persoonlijke
urenpotje van hun kind. Het urenpotje wordt elk jaar aan het begin van het jaar gevuld na rato van het aantal dagen dat
het kind op contractbasis komt.

Het inzetten van deze uren kan enkel via de OuderApp van KOVnet. Bij losse verzoeken per mail of mondeling bij
leidsters o.i.d. kunnen uren niet benut worden. Na het doen van een verzoek worden de uren alvast ‘gereserveerd’.
Indien wij je verzoek goedkeuren worden de uren definitief van het tegoed afgeschreven. Indien het verzoek niet
geaccepteerd kan worden, worden de uren weer aan het tegoed toegevoegd. In het kalender is per week zichtbaar
hoeveel uren voor die week inzetbaar zijn. Indien er onvoldoende of geen uren beschikbaar zijn voor een extra
aanvraag, zal het urenpotje ook niet zichtbaar zijn. Je kunt dan uiteraard het verzoek alsnog doen, echter zonder
gebruik van het urenpotje. Bij goedkeuring van de extra aanvraag wordt de extra uren tegen het geldende uurtarief in
rekening gebracht.
Het inzetten van de uren uit het urenpotje is op de volgende voorwaarden:
• Er moet minimaal 4 achtereenvolgende uren ingediend worden, met uitzondering van studiedagen of uren
eerder vrij van school;
• Einde van het kalenderjaar vervallen de uren;
• Uren kunnen alleen ingezet worden als het ouderverzoek wordt geaccepteerd;
• De uren uit het urenpotje kunnen niet ingezet worden voor Voorschoolse Opvang.
• De uren vervallen op 31 december van dat jaar

Extra opvang
Extra opvang vraag je aan als je uren uit je urenpotje op zijn of bij aanvraag van VSO. Hiervoor wordt het flexibele uurtarief gerekend.

