PRODUCTEN SKAR 2018 DAGOPVANG
Producten

Tarief

Uitleg

€ 7,64 per uur
€ 7,64 per uur
€ 7,64 per uur
€ 9,17 per uur
€ 8,94 per uur

-

€ 7,49 per uur
€ 7,49 per uur
€ 7,49 per uur
€ 8,99 per uur
€ 8,77 per uur

- Maandag t/m vrijdag (locatieafhankelijk).
- Opvang gedurende alle contractdagen tijdens reguliere openingstijden -> 7.30 uur tot 18.30 uur
- Koop voor aanvang van een jaar extra dagen in en profiteer van lagere uurtarieven op al uw
uren! Daardoor is er een voordeliger uurtarief. Klik hier voor meer informatie.
- Alleen geldig bij 52 weken product.
- All inclusive -> luiers, (fles)voeding, drinken en eten conform ons gezonde voedingsbeleid.
- Flexibele ruilservice (tegoeden blijven 365 dagen geldig).

52 weken product = basisproduct
-

Hele dag
Ochtend/middag
Extra dag(deel)
Vervroegd/verlengd -> 0,5 uur
Verlenging tot 15.30 uur -> 2,5 uur (geen
extra verlenging met half uur mogelijk)

Verzekerd van het hele jaar opvang.
Maandag t/m vrijdag (locatieafhankelijk).
Opvang gedurende alle contractdagen tijdens reguliere openingstijden -> 7.30 uur tot 18.30 uur.
All inclusive -> luiers, (fles)voeding, drinken en eten conform ons gezonde voedingsbeleid.
Flexibele ruilservice (tegoeden blijven 365 dagen geldig).

52 weken PLUS Arrangement
-

Hele dag
Ochtend/middag
Extra dag(deel)
Vervroegd/verlengd -> 0,5 uur
Verlenging tot 15.30 uur -> 2,5 uur (geen
extra verlenging met half uur mogelijk)

Producten

Tarief

Uitleg

€ 7,99 per uur
€ 7,99 per uur
€ 7,99 per uur
€ 9,59 per uur
€ 9,35 per uur

- Maandag t/m vrijdag (locatieafhankelijk).
- Tijdens reguliere openingstijden -> 7.30 uur tot 18.30 uur.
- Opvang gedurende alle contractdagen voor 41 weken. Deze 41 weken zijn over het hele
jaar inzetbaar. Uw kind staat 41 weken ingepland tijdens reguliere schoolweken. U bent
echter vrij om weken te ruilen. U dient dit minimaal 6 weken van tevoren aan te vragen bij de
locatie(manager) via het ouderportaal.
- 5 vakantieweken zelf inplanbaar -> minimaal 6 weken van tevoren aanvragen via het
ouderportaal. Dit hoeft niet tijdens de schoolweken te zijn.
- Een reguliere opvangweek kan direct met een vakantieweek worden geruild door in het
ouderportaal voor ‘direct ruilen’ te kiezen.
- All inclusive -> luiers, (fles)voeding, drinken en eten conform ons gezonde voedingsbeleid.
- Flexibele ruilservice (tegoeden blijven 365 dagen geldig).

€ 8,36 per uur
€ 8,36 per uur
€ 8,36 per uur
€ 10,03 per uur
€ 9,78 per uur

- Maandag t/m vrijdag (locatieafhankelijk).
- Opvang gedurende alle contractdagen voor 41 weken. Deze 41 weken zijn over het hele jaar
inzetbaar. Uw kind staat 41 weken ingepland tijdens reguliere schoolweken. U bent echter
vrij om weken te ruilen. U dient dit minimaal 6 weken van te voren aan te vragen bij de
locatie(manager) via het ouderportaal.
- Tijdens reguliere openingstijden -> 7.30 uur tot 18.30 uur.
- All inclusive -> luiers, (fles)voeding, drinken en eten conform ons gezonde voedingsbeleid.
- Flexibele ruilservice (tegoeden blijven 365 dagen geldig).

46 weken product
-

Hele dag
Ochtend/middag
Extra dag(deel)
Vervroegd/verlengd -> 0,5 uur
Verlenging tot 15.30 uur -> 2,5 uur (geen
extra verlenging met half uur mogelijk)

41 weken product
-

Hele dag
Ochtend/middag
Extra dag(deel)
Vervroegd/verlengd -> 0,5 uur
Verlenging tot 15.30 uur -> 2,5 uur (geen
extra verlenging met half uur mogelijk)

Producten

Tarief

Uitleg

€ 8,79 per uur

- Alleen bij 52 weken contract mogelijk.
- U neemt minimaal 4 dagdelen per maand af.
- Doorgeven: vóór de 15e van de maand. Alleen dan is er een opvanggarantie. Klik hier voor
meer informatie.
- Dag ruilen kan conform de spelregels van ruilservice.

Flexibele opvang
Minimaal 4 dagdelen per maand afnemen
(hele en halve dag)

Vakantieopvang
Alleen opvang tijdens de officiële
schoolvakantieweken*

- Uw kind kan gedurende 11 vakantieweken gebruik maken van onze vakantieopvang.
Op Nationale Feestdagen zijn wij gesloten.
- Alleen opvang tijdens de officiële schoolvakantieweken.

Schoolvakanties 2018
Voorjaarsvakantie: 10 t/m 18 februari*
Meivakantie:
28 april t/m 6 mei
Zomervakantie:
7 juli t/m 19 augustus
Herfstvakantie:
13 t/m 21 oktober
Kerstvakantie:
22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Op al onze producten zijn de meest recente Algemene voorwaarden voor Kinderopvang en de leveringsvoorwaarden van toepassing.
Wilt u weten wat uw nettokosten zijn? Kijk dan op onze rekentool op onze website.
Facturatie -> vooraf aan de maand van opvang door middel van automatische incasso of handmatige overmaking.
* Met uitzondering van de voorjaarsvakantie. De schoolvakantieadviesdata voor de voorjaarsvakantie vallen in 2018 niet samen met de carnavalsweek. De verwachting is dat scholen in de rooms-katholieke
delen van het land de adviesdata niet zullen aanhouden en de voorjaarsvakantie plannen van zaterdag 10 februari tot en met zondag 18 februari.

