Tarieven
Bij ‘Het Blesje’ neemt u een contract af voor 51 weken per jaar. U betaalt vanaf
2021 een uurtarief van €8,72 met een afname van hele dagen. De
openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag 7:15 u tot 18:15 u. U kunt uw kind
brengen van 07:15 tot 9:00 uur en ophalen van 16:30 tot 18:15 uur. De
minimale afname bedraagt één dag per week van 11 uur. Op nationale
feestdagen, dag na hemelvaart en tussen kerst en oud & nieuw zijn wij
gesloten. De werkelijke kosten worden bepaald door het uurtarief maal 11, dat
is € 95,92 per dag. Dit zijn de uren dat de kinderopvang ‘Het Blesje’ geopend is.
Dit totaalbedrag wordt in 12 gelijke delen maandelijks aan u gefactureerd.
Bij de prijs inbegrepen:
- Luiers/ doekjes
- Voeding (fruit, water, thee, melk, broodmaaltijd en gezonde
tussendoortjes)

• Baby(fles)voeding en eventuele speciale voedingsmiddelen, vanwege een
allergie, dient u zelf mee te brengen;
• Bij ziekte en vakanties heeft u geen recht op terugbetaling. U mag deze
dagen wel ruilen, mits er plaats is op de groep;
• Wanneer u incidenteel gebruik wilt maken van een extra opvang dag,
dan is het alleen mogelijk om een hele dag af te nemen. Een extra
opvang dag wordt achteraf gefactureerd;
• U ontvangt van ’Het Blesje’ een factuur, deze dient u te betalen via
automatisch incasso. Het bedrag wordt rond de 28ste van de maand van
uw rekening afgeschreven;
• Tariefsverhogingen worden minimaal 1 maand voor de ingangsdatum
kenbaar gemaakt;
• De opzegtermijn van de plaatsingsovereenkomst is een maand vanaf de
ingangsdatum er kan op ieder moment van de maand opgezegd worden;

Bent u in loondienst, heeft u een eigen bedrijf of studeert u? Dan komt u in
aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Als u in aanmerking komt voor deze
toeslag dan kunt u 15-95% van de opvangkosten terug krijgen. De hoogte van
uw toeslag is afhankelijk van uw gezamenlijke inkomen en het aantal kinderen
dat naar een kinderopvang gaat. Om eenvoudig de hoogte van uw toeslag te
berekenen gaat u naar www.toeslagen.nl. U vult uw gegevens in en uw
persoonlijke berekening volgt direct. U zult zien dat de kosten voor
kinderopvang in de meeste gevallen enorm meevallen! Vragen, u mag altijd
even bellen als het niet lukt : Mariette Nooijens 06-38938150
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