Kinderopvang voor 46 weken per jaar
Speciaal voor alle ouders met kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar bieden wij het 46 weken
opvangcontract, 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 contract. 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 contract is € 7,87 per uur (2018)
U dient per volledig kalenderjaar zes weken vakantie in teplannen. U geeft uw
vakantieweken uiterlijk 1 maand tevoren door via een email aan de Klantendesk:
kindplanning@bimbola.nl of via de klanten-app van Bimbola.
U geeft de vakantieweken dus niet door aan de medewerker(s) op de groep.
Op uw
overeenkomst staat vermeld om hoeveel weken het gaat. Indien de opvang eerder stopt
dan 31 december heeft u ook recht op minder vakantieweken en kan er een nacalculatie
plaatsvinden.
Als u minder dan 6 weken vakantie wilt inplannen en de overige weken uw kind naar de
opvang brengt, is dit mogelijk. Deze opvangweken worden dan gewoon alsnog
gefactureerd.
Het contract wordt afgesloten voor de periode van 1 jaar ( 1 januari – 31 december)
Tussentijds van contract wisselen kan niet. Meer of minder dagen is wel mogelijk.
Elke maand wordt een gemiddeld aantal uren gefactureerd, op basis van een kalenderjaar.
Uw factuurbedrag is dus elke maand gelijk. In rekening gebrachte opvanguren lopen dus
niet synchroom met uw werkelijke opvang per maand.
Hoe zit het met de kinderopvangtoeslag? Bij de start van de opvang ontvangt u een
overzicht met de uren berekend 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 maart 3 dagen (ma, di en do) opvang voor 10 uur per dag op basis van het 46 weken
contract. U dient dan 5 weken vakantie in te plannen tussen 1 maart en 31 december. Deze geeft u bij
voorkeur meteen aan de Klantendesk door of via de Bimbola app.(uiterlijk 1 maand tevoren!)
Aan de Belasting dienst geeft u op dat u maandelijks gemiddeld 115 uur per maand kinderopvang
afneemt voor het geldend uurtarief. Hierover ontvangt u elke maand uw vaste kinderopvangtoeslag.
Stel u heeft toch maar 4 weken vakantie nodig. Geen probleem: u koopt gewoon een week extra in
tegen het geldende uurtarief. Over deze extra uren heeft u mogelijk ook gewoon recht op
kinderopvangtoeslag.

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

