Flexibel & Inspirerend

Nieuw! 46 weken pakket dagopvang
Speciaal voor alle ouders met kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar bieden wij het 40 weken opvangpakket,
zodat u kunt kiezen voor de opvang die past bij uw gezin.

Zelf bepalen wanneer u op vakantie gaat
Als uw kind nog niet naar school gaat, bent u nog niet gebonden aan de schoolvakanties. Toch bent u
ook meerdere weken per jaar vrij of op vakantie. Voor deze ouders bieden wij het 46 weken pakket. U
kiest zelf uw 6 vakantieweken in het jaar, of u wel of niet tijdens de schoolvakanties op vakantie gaat.

Voorwaarden











Het uurtarief van dit pakket is € 7,39 per uur
U kunt jaarlijks zes weken vakantie inplannen. Dit geeft u elk jaar
voor 15 februari aan de Kindplanning door.
Als u in de maand augustus van het jaar of daarna start, plant u
(maximaal) 3 weken vakantie tot het einde van het lopende jaar.
Als u minder dan 6 weken vakantie wilt inplannen en de overige
Onze klantendesk helpt u graag.
weken uw kind naar de opvang brengt, is dit mogelijk. Deze opStuur een email naar
vangweken worden dan gewoon gefactureerd.
kindplanning@bimbola.nl of bel
Het pakket wordt afgenomen van voor de periode van 1 jaar ( 1 jamet 010-2132027 en kies voor
nuari – 31 december)
optie 1.
Bij de start dit jaar (1 juni 2014) gaat de ouder de verplichting aan
het pakket van 1 juni 2014 tot 31 december af te nemen.
Elke maand wordt het werkelijke aantal opvanguren in die maand
gefactureerd. In maanden met vakantieweken is de factuur dan dus lager dan normaal.
U kunt tussentijds het aantal dagen wijzigen of conform de opzegtermijn en algemene voorwaarden
de opvang opzeggen.
Hoe zit het met de kinderopvangtoeslag? Bij de start van de opvang ontvangt u een overzicht met de
uren in de komende periode tot 31 december. Hierop staat het gemiddeld aantal opvang uren per
maand vermeld, die u kunt doorgeven aan de Belastingdienst.

Informatie

‘Omdat elk kind telt….’

