Kinderopvang ’t Kwakersnest
Gastouderopvang (0-12 jaar)
Bemiddelingstarieven per 1 januari 2019
De tarieven voor de bemiddeling bedragen per maand:
Tarief vanaf
Tarief eerste kind
tweede kind
Aantal uren per week
3

tarief
€ 30

tarief
€ 30

4

€ 35

€ 35

5

€ 40

€ 40

6

€ 45

€ 45

7 en meer uren per week

€ 50

€ 45

Maximaal gezinstarief

€ 110

Ieder jaar ontvangt u van ’t Kwakersnest in november een offerte voor het nieuwe jaar.
De offerte is gebaseerd op het uurtarief van uw gastouder en de bemiddelingskosten. Deze
bemiddelingskosten komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. De maximale
vergoeding van het uurtarief voor de kinderopvangtoeslag 2019, is €6,15 per uur.
Om de bemiddelingskosten voor u zo gunstig mogelijk te berekenen, verdelen wij evenredig de
bemiddelingskosten over twee of meerdere kinderen.
Vanaf 2019 is de kinderopvang toeslag heel gunstig voor ouders, met name voor het tweede en
derde kind. Zie hiervoor de bijlage. Het gastouderbureau heeft voor 2019 het bemiddelingstarief
voor het 2e kind verlaagd naar €45, De administratie stelt voor u een offerte op per geplaatst kind. Deze offerte is tevens de
plaatsingsovereenkomst. Hierin kunt u terugvinden:
1.
2.
3.
4.

Het aantal opvanguren per maand per kind.
Het uurtarief (opgebouwd uit uurtarief gastouder en bemiddelingskosten)
Maandelijkse kosten kinderopvang.
Kinderopvangtoeslag aanvragen dient u binnen 3 maanden na start van de opvang te
doen.
5. Wij adviseren u wijzigingen ten opzichte van de kinderopvangtoeslag tijdig door te geven.
www.toeslagen.nl
Ons gastouderbureau werkt met de voor kinderopvang bekende software pakket ROSA.
Dit pakket wordt door de GGD en belastingdienst als zeer transparant ervaren.
Alle documenten zijn in onze software digitaal beschikbaar, contracten worden u ter digitale
ondertekening aangeboden.
Inschrijfkosten: Het gastouderbureau hanteert eenmalig inschrijfkosten à € 50, - vanaf het
moment van opvang. Wanneer u zelf een gastouder hebt gevonden, worden deze kosten niet in
rekening gebracht.

Kinderopvang ’t Kwakersnest
0-urencontract voor incidentele opvang.
In overleg met uw gastouder kunnen wij u een 0-uren contract voor flexibele opvang
aanbieden, voor dit contract gelden dezelfde voorwaarden met betrekking tot de opzegtermijn
als bij een vast contract!
Belangrijk: de verwerking van de afgenomen uren vindt achteraf plaats omdat er gebruik wordt
gemaakt van een maandstaat. Ook de betaling vindt achteraf plaats.
Uitleg: Uw gastouder vult online via de website van 't Kwakersnest aan het eind van de
opvangmaand op een maandstaat de gewerkte uren in.
De vraagouder ontvangt de maandstaat per mail ter goedkeuring.
Als de vraagouder de maandstaat goedkeurt, wordt deze automatisch doorgestuurd aan het
gastouderbureau. Voor deze factuur betaalt de vraagouder administratiekosten naar gelang het
aantal uren. Incassering en doorbetalen van het uurtarief aan de gastouder vinden achteraf
plaats.
Belastingdienst toeslagen: Als u als vraagouder in de situatie komt waarbij u uw baan
verliest, dan heeft u maximaal 3 maanden recht op vergoeding van de kinderopvangtoeslag.
Kijk op onze website voor meer informatie over de toeslag en de belastingdienst,
Of kijk op www.toeslagen.nl
Heeft u vragen over de bemiddelingstarieven neem dan gerust contact op met uw
bemiddelingsmedewerker voor de meest gunstige berekening. Voor overige informatie kijkt u
ook op onze website www.kwakersnest.nl
Wij zijn u graag van dienst.
Met vriendelijke groet,
Kinderopvang ‘t Kwakersnest

