Buitenschoolse opvang IJmuiden locatie Zeewijk
Tarief voor Basisscholen: Origon & Zefier

Prijslijst 2019 per dagdeel

Gemiddelde
maandprijs

Gemiddelde
uurprijs

Gemiddeld aantal
uren per maand

€. 131,12
€. 157,53

€. 8,80
€. 6,95

14,90
22,66

Ma-, di-, do-, en vrijdag (vanaf 14.30)
vrijdag vanaf 12.00

€. 183,48
€. 201,90

€. 6,95
€. 5,95

26,40
34,10

Vakantie pakket 12 weken
van 7.00 tot 18.30

€. 79,95

€. 6,95

11,5

flexopvang volgens rooster ( per keer )
Op ma,di,do- of vrijdagmiddag ( vanaf 15.00)
vrijdag vanaf 12.00
Vakantiedag of studiedag van 7.00 tot 18.30

€. 38,00
€. 61,75
€. 79,95

€. 9,50
€. 9,50
€. 6,95

4,00
6,50
11,5

Buitenschoolse opvang
Uitsluitend tijdens de schoolweken 40 weken
Wekelijkse opvang tot 18.30 uur
uitsluitend in schoolweken, incl.. studiedagen
Ma-, di-, do-, en vrijdag (vanaf 14.30)
vrijdag vanaf 12.00

Buitenschoolse opvang inclusief
alle schoolvakanties 52 weken
Wekelijkse opvang tot 18.30 incl.
schoolvakanties, incl.. studiedagen

Genoemde prijzen zijn bruto. Via www.toeslagen.nl vraagt u de kinderopvangtoeslag aan.
NIET VERGETEN u dient dit binnen 3 maanden na de start van de opvang te doen.
Het factuurbedrag wordt maandelijks, 12 x per jaar, per de 5 e van de maand vooraf geïncasseerd.
De kinderopvangtoeslagtabel 2019 vindt u op www.belastingdienst.nl
De maandprijzen zijn bindend. Aan aantal uren en uurtarief kunnen geen rechten worden ontleend. Afrondingsverschillen en tussentijdse prijs en/of
uur wijzigingen zijn mogelijk.
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Contractvoorwaarden in het kort















’t Kwakersnest hanteert een opzegtermijn van 1 maand voor gehele of gedeeltelijke opzeggingen.
Wijzigen van pakket kan per 1 x per jaar met in acht name van 1 maand opzegtermijn
Ruilen van een opvang dag kan uitsluitend op basis van beschikbaarheid binnen 3 weken. U dient zelf
uw kind en de leerkracht van de school te informeren dat uw kind op een andere dag naar de BSO
gaat.
Alle betalingen geschieden via automatische incasso.
Vaste kosten worden per maand vooraf geïncasseerd per de 5e. Incasso van overige kosten zoals,
bijvoorbeeld extra dagen, wordt berekend in de eerst volgende factuur periode.
Het factuurbedrag is uitsluitend geldig indien het bedrag op de vervaldatum ontvangen is.
Bij betaling na de vervaldatum wordt het openstaande bedrag verhoogd met 1% per kalendermaand
met een minimum van €.10,-.
De facturen worden u maandelijks tijdig toegestuurd per mail.
De eenmalige inschrijfkosten zijn €. 50,-.
In de vakanties kunnen activiteiten worden aangeboden waarvoor max. €. 10,- per keer
is
verschuldigd.
Eenmaal per jaar heeft ’t Kwakersnest een studiedag voor haar personeel. Deze dag zijn alle
vestigingen gesloten.
Bij opvang om de week wordt de contractprijs met 15% verhoogd en daarna door 2 gedeeld.
Extra aangevraagde dagen dienen minimaal 48 uur van tevoren te worden geannuleerd per mail
anders zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

Openingstijden 2019
BSO ’t Kwakersnest locatie Zeewijk is geopend van:
14.30 tot 18.30 tijdens de schoolweken.
07.00 tot 18.30 tijdens de vakantie-, studie- en kleuterdagen.

Sluitingsdagen 2019
’t Kwakersnest is gesloten op:







Dinsdag 1 januari
Nieuwjaarsdag
Maandag 22 april
2e paasdag
Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag
Vrijdag 31 mei
Dag na Hemelvaartsdag
(kinderen met een contract incl. vakantieopvang kunnen de vrijdag opnemen op een andere dag)
Maandag 10 juni
2e Pinksterdag
Woensdag 25 t/m dinsdag 31 december Kerstsluiting
(kinderen met een contract incl. vakantieopvang kunnen de vrijdag, maandag of dinsdag opnemen op
een andere dag)

Wij zijn u graag van dienst !
Voor vragen over prijzen of diensten? Verandert er iets in uw situatie? Neem contact op met de administratie
op nummer 023 576 9951 of stuur een mail naar info@kwakersnest.nl

.
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