INFORMATIE OMTRENT FACTURATIE
Factureringssysteem
Wij factureren op basis van dagdelen en contracten van 40, 48 en 52 weken. Ouders kunnen een keuze maken uit één van de
aangeboden contracten en op basis daarvan zal er een maandprijs bepaald worden. Iedere maand zal de factuur van gelijke
hoogte zijn en deze wordt rond de 24e van de maand vooraf geïncasseerd. Dit contract kan door het jaar heen op uw verzoek
worden aangepast en kan per 1e van de maand opgezegd worden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand. De
gewenste opvangdagen staan standaard in ons systeem genaamd Rosa vermeld. De facturatie is opgesplitst tussen de groepen
van 0 tot 4 jaar en die van 4 tot 12 jaar.
Vakantie i.c.m. 40 of 48 weken contract
U dient tijdig door te geven welke dagen/weken uw kind niet naar de opvang zal komen. Dit i.v.m. de door u gekozen
contractweken, zoals wij die hanteren. Het tijdig doorgeven van een vakantie zal ervoor zorgen dat deze dagen van het
‘vakantietegoed’ worden afgehaald en zal voorkomen dat u het einde van het jaar een extra factuur ontvangt. Hieronder volgt
een voorbeeld hierover:
 Wanneer u een 40 weken contract heeft gekozen, is uw maandbedrag gebaseerd op 40 weken opvang per jaar.
Wanneer u tijdig de 12 weken vakantie aan ons doorgeeft dan hoeft u geen onverwachtse kosten te verwachten aan
het einde van het jaar.
BSO vakantie opvang i.c.m. een 48 of 52 weken contract
Specifiek voor ouders van BSO kinderen is het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de schoolvakanties. Indien u voor een
48 of 52 weken contract heeft gekozen dan worden de dagen, waarop uw kind normaliter enkel de schooltijden komt spelen,
automatisch als hele dagen ingevuld tijdens de schoolvakanties. Graag zien wij dat u tijdig doorgeeft welke momenten u
daadwerkelijk nodig heeft. Het is mogelijk om 1 hele vakantiedag op te splitsen. Dit dient u door te geven voor de 1e van de
voorafgaande maand.
Opbouw facturen:
Het maandbedrag van uw opvang zal maandelijks gelijk zijn behalve wanneer er extra dagen worden afgenomen. De opbouw
van een factuur is op basis van een heel jaar gedeeld door twaalf maanden. Om de uren van uw opvang juist te berekenen staan
hieronder wat voorbeelden vermeld:
 KDV
48 weken contract, 1 dag per week van 7.30 - 18.00 = 10,5uur
Berekening:
48 x 10.5 : 12 = 42 uur per maand
40 weken contract, halve dag om de week 7.30 - 12.30 = 5 uur
Berekening:
20 weken (i.v.m. om de week) x 5 : 12 maanden = 8,33 uren per maand


BSO
48 weken contract

40 weken, 1 dag per week van 15.15-18.30 uur = 2,75 uur
8 weken, 1 vakantiedag per week van 7.30 - 18.00
Berekening:
40 x 2.75 : 12 = 9,17 uur
8 x 10.5 : 12 = 7 uur
Totaal uren per maand: 16,17

Openingstijden
De Groene Weide is geopend van 7.30 tot 18.00 uur.
Van 7.00 tot 7.30 uur en van 18.00 tot 18.30 uur wordt er op aanvraag verlengde opvang aangeboden.
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Haal- en brengtijden
Wij hanteren de volgende haal- en brengtijden:
KDV:
7.30 - 9.00 uur
brengmoment
12.30 uur
breng- of haalmoment
15.00 uur
haalmoment
17.00 - 18.00 uur
haalmoment
BSO:
Voor de BSO groepen gelden bovenstaande tijden tijdens studie- en vakantiedagen.
Tijdens de schoolweken is het ophaalmoment tussen 17.00 en 18.00 uur.
TARIEVEN PER 1 JANUARI 2021
KDV
*1
*2
*3

Hele dag opvang
Halve dag opvang
Korte dag opvang
Verlengde opvang

07.30 - 18.00
07.30 - 12.30 of 12.30 - 18.00
07.30 - 15.00
07.00 - 07-30 en/of 18.00 - 18.30

Hieronder staan de verschillende mogelijkheden, waar u uit kunt kiezen binnen het KDV, vermeld. Het
softwarepakket houdt bij hoeveel weken opvang u heeft afgenomen. U geeft uiterlijk voor de 1e van de
voorafgaande maand aan ons door wanneer u geen opvang nodig heeft.
40 weken, vaste dagen
*1
*2 ochtend of middag
*3
48 weken, vaste dagen
*1
*2 ochtend of middag
*3
52 weken, vaste dagen
*1
*2 ochtend of middag
*3
Verlengde opvang

Prijs per uur

€ 8,88

Prijs per uur

€ 8,46

Prijs per uur

€ 8,16

Prijs per uur

€ 8,88

Maandbedrag
€ 310,80
€ 148,- of € 162,80
€ 222,Maandbedrag
€ 355,32
€ 169,20 of € 186,12
€ 253,80
Maandbedrag
€ 371,28
€ 176,80 of € 194,48
€ 265,20

Flexibele opvang:
Prijs per uur
€ 8,46
- voor de eerste van de voorafgaande maand de dagen doorgeven.
- geen garantie op een plekje.
- op basis van nacalculatie
Extra opvang of een dag ruilen :
Heeft u naast uw contract behoefte aan extra opvang, dan kunt u die aanvragen tegen hetzelfde tarief als uw
overeengekomen contract. Die aanvraag zal door ons beoordeeld worden en bij beschikbaarheid van de
aangevraagde tijd, worden toegewezen.
De mogelijkheid om een ingeplande dag te ruilen binnen een tijdsbestek van vier weken blijft bestaan, mits er
een plekje vrij is in de juiste groep.
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BSO
*1
*2
*3

Kort dagdeel
15.15 - 18.00
Lang dagdeel
12.00 - 18.00
Continurooster 14.00 - 18.00

Vakantie/studie:
Verlengde opvang:

07.30 - 18.00
07.00 - 07-30 en/of 18.00 - 18.30

Hieronder staan de verschillende mogelijkheden beknopt vermeld waar u uit kunt kiezen binnen de BSO. Het softwarepakket houdt
bij hoeveel weken opvang u heeft afgenomen. U geeft uiterlijk voor de 1e van de voorafgaande maand aan ons door wanneer u geen
opvang nodig heeft.
40 weken
48 weken
52 weken
Vakantiekaart
Flexibel
Opvang na school.

Opvang na school.

Opvang na school.

Aantal vaste dag(en)
naar keuze per week.

Aantal vaste dag(en)
naar keuze per week.

Aantal vaste dag(en)
naar keuze per week.

40 weken.

48 weken.

52 weken.

Een dag ruilen kan
binnen een tijdsbestek
van vier weken mits er
een plek vrij is.

Een dag ruilen kan
binnen een tijdsbestek
van vier weken mits er
een plek vrij is.

Een dag ruilen kan
binnen een tijdsbestek
van vier weken mits er
een plek vrij is.

Extra dagdeel boeken
kan mits er plek is. Dit
zal tegen hetzelfde tarief
als uw overeengekomen
contract gefactureerd
worden.

Extra dagdeel boeken
kan mits er plek is. Dit
zal tegen hetzelfde tarief
als uw overeengekomen
contract gefactureerd
worden.

Extra dagdeel boeken
kan mits er plek is. Dit
zal tegen hetzelfde tarief
als uw overeengekomen
contract gefactureerd
worden.

Vakantiedag boeken
voor de eerste van de
voorafgaande maand.
Geen garantie op een
plekje.

Vakantiedag boeken
voor de eerste van de
voorafgaande maand.
Op dezelfde dagen als
dat uw kind normaliter
naar school gaat heeft u
gegarandeerd opvang.

Vakantiedag boeken
voor de eerste van de
voorafgaande maand.
Op dezelfde dagen als
dat uw kind normaliter
naar school gaat heeft u
gegarandeerd opvang.

Uurtarief: € 8,32

Uurtarief: € 7,82

Uurtarief: € 7,48

Maandtarief:
*1
€ 76.26
*2
€ 166,40
*3
€ 110,93

Maandtarief:
*1
€ 71,68
*2
€ 156,40
*3
€ 104,27
Op basis van één hele
dag in de week wordt de
vakantiedag berekend
voor 8 weken, het
maandbedrag is: € 54,74

Maandtarief:
*1
€ 68,56
*2
€ 149,60
*3
€ 99,73
Op basis van één hele
dag in de week wordt de
vakantiedag berekend
voor 12 weken, het
maandbedrag is: € 78,54

Enkel opvang tijdens
schoolvakanties en
studiedagen.

Voor de 1ste van de
voorafgaande maand
de dagen doorgeven.

Zelf aantal dagen
kiezen in de vakanties.

Plek gegarandeerd.

Geen garantie op een
plekje.

Een dag ruilen kan
binnen een tijdsbestek
van vier weken mits er
een plek vrij is.

Een dag ruilen kan
binnen een tijdsbestek
van vier weken mits er
een plek vrij is.
Op basis van
Nacalculatie.

Uurtarief: € 7,82

Uurtarief: €7,82
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