FINANCIEEL REGLEMENT JAAR 2020 ( geldig van 01.01.2020 tot 01.01.2021.)
Door ondertekening van het PLAATSINGS-CONTRACT gaan de ouders/verzorgers akkoord met de
onderstaande financiële-voorwaarden:
Inschrijving en plaatsing.
Inschrijving gebeurt door het invullen van een AANMELDINGS-/MUTATIE-FORMULIER. De plaatsing van uw kind gaat
op volgorde van binnenkomst, van de inschrijvingen. Als er een volledige groeps-bezetting is, dan wordt u op de
wachtlijst geplaatst. Zodra er een plaats vrijkomt nemen wij contact met u op! Ouders die reeds een kind op De Kresj
hebben worden bij inschrijving van een volgend kind bovenaan de wachtlijst geplaatst.
Plaatsing gebeurt door het invullen van het PLAATSINGS-CONTRACT. De dagen waarop het kind De Kresj bezoekt en
de start-datum van de opvang zijn hiermede vastgelegd. Indien er op de gevraagde dagen/dagdelen plaats is, dan kunt u
direct van de opvang gebruik maken! De éénmalige inschrijfkosten zijn € 25,00.

Kosten van de opvang.
Prijs p./uur voor hele-dagopvang € 8,00 p./uur en bij halve-dagopvang € 8,50 p./uur.
Halve-dagopvang ( = ochtend/middag ) wordt berekend op basis van 6 uren, kost dus € 51,00
Hele-dagopvang ( = hele dag ) wordt berekend op basis van 10,5 uren en kost dus € 84,00
Voor de BABY’S ( de 0 tot 1-jarigen ) geldt een hoger tarief van resp. € 9,20 of € 9,75.
Bij deze kosten zijn inbegrepen: eten en drinken, billen-doekjes en zalf t.b.v. verschoning, een aansprakelijkheids- en
ongevallen-verzekering.
NIET inbegrepen zijn: LUIERS en BABY-VOEDINGEN, deze dient uzelf mee te nemen!
De kwaliteit van de opvang die wij willen waarborgen is gekoppeld aan een minimale afname van 4 dagdelen p./week!

Facturering.
De berekening van de factuur is als volgt: 52 weken ✕ aantal dagdelen p./week = €______ : 12 maanden. De factuur
ontvangt u iedere maand en dient vóór aanvang van de desbetreffende (kalender)maand betaald te zijn.

Betaling.
De factuur/eigen-ouderbijdrage kunt u per bank/contant betalen, voor de 1e van de desbetreffende maand. Tijdens
afwezigheid van uw kind ( door vakantie en/of ziekte ) dient u door te betalen, en tevens geldt dat ook voor alle sluitingsdagen van De Kresj.
Indien u niet aan uw betalings-verplichting voldoet, behoudt De Kresj het recht om het gebruik van de opvang stop te
zetten totdat u weer aan uw betaling voldoet.
Ouders/verzorgers die de Belastingdienst machtigen om het geld van de KINDEROPVANGTOESLAG aan De Kresj te
betalen, dienen uitsluitend, eventueel, de eigen-ouderbijdrage te betalen.
Indien men ervoor kiest om zelf de kinderopvang-toeslag van de Belastingdienst te ontvangen dan moet men de gehele
(bruto)factuur betalen!

Informatie en/of vragen.
Voor alle informatie en/of vragen kunt u terecht bij Evelien en John Tilli - De Kresj B.V. - tel. 043 - 34 34 767.

Opzegging.
Er geldt een automatische-beëindiging zodra het kind 4 jaar oud is. Indien u eerder de opvang wilt opzeggen dan moet u
dit schriftelijk doen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 kalendermaanden.
Voor gezien en akkoord:
Naam & Handtekening moeder ( verzorger 1 ):

Naam & Handtekening vader ( verzorger 2 ):

