Kinderopvang voor 40 weken per jaar
Speciaal voor alle ouders die in het onderwijs werken 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.

Alleen opvang tijdens schoolweken
Als u in het onderwijs werkzaam bent, bent u gebonden aan de schoolvakanties en heeft u
meerdere weken per jaar vrij of vakantie. Voor deze ouders bieden wij het 40 weken pakket.
U brengt uw kind niet tijdens de voor deze regio geldende schoolvakanties en u ontvangt dan
ook maandelijks een lagere factuur dan wanneer u voor 46 of 52 weken opvang kiest.

Voorwaarden
Het uurtarief van dit pakket is € 7,87 per uur (2018)
Als u uw kind buiten de geldende schoolvakanties toch naar de opvang wilt brengen, is dit
mogelijk. Deze opvang wordt dan gewoon gefactureerd. U stemt dit wel af met de
medewerker op de groep van uw kind of de klantendesk.
Het pakket wordt afgenomen voor de periode van 1 jaar ( 1 januari – 31 december)
Tussentijds van pakket wisselen kan niet. Meer of minder dagen is wel mogelijk.
Elke maand wordt een gemiddeld aantal uren gefactureerd op basis van een kalenderjaar.
In rekening gebrachte opvanguren lopen dus niet synchroom met uw werkelijke opvang
per maand. Ook in de vakanties ontvangt u een factuur omdat de uren per jaar over 12
gelijke maanden worden verdeeld.
Hoe zit het met de kinderopvangtoeslag? Bij de start van de opvang ontvangt u een
overzicht met de uren over een volledig kalenderjaar. Hierop staat het gemiddeld
aantal opvang uren per maand vermeld, die u kunt doorgeven aan de Belastingdienst.

Voorbeeld:
u wilt per 1 januari 3 dagen (ma, di en do) opvang voor 10 uur per dag op basis van het 40 weken
pakket. U betaalt een vast maandbedrag van 100 uur (3 dagen a 10 uur x 40 weken/12 maanden)
Aan de Belasting dienst geeft u op dat u maandelijks gemiddeld 100 uur per maand kinderopvang
afneemt voor het geldend uurtarief. Hierover ontvangt u elke maand uw vaste kinderopvangtoeslag.
In januari neemt u in werkelijkheid 10 uur meer opvang af. In februari neemt u echter in werkelijkheid
weer 10 uur minder opvang af dan wat op uw factuur staat. Uiteindelijk zal u over een heel
kalenderjaar op het gemiddeld aantal uren uitkomen.
LET OP: Bij tussentijdse opzeggingen kan een nacalculatie plaatsvinden van te weinig betaalde
opvanguren.
Bimbola hanteert de 12 regionale schoolvakanties. Zie ook het formulier “vakantieopvang 2018”

Informatie
Onze klantendesk helpt u graag. Stuur een email naar
kindplanning@bimbola.nl of bel met 010-2132027 en kies voor optie 1.

