Flexibele opvang BSO Kids-Base en BSO de Fakkel;
Maatwerk kinderopvang voor het hele gezin.
Ingangsdatum: 1 januari 2021
Continu contract 52 weken
U neemt een vast dagdeel af op een vaste dag van de week. U heeft tijdens de
schoolweken recht op het afgesproken dagdeel en tijdens officiële vakantieweken heeft u
recht op een hele dag(zoals benoemd in contract) opvang van 7.30 tot 18.00 uur. Op deze
dag zit uw kind tijdens schoolweken in de basis op de vooraf afgesproken locatie.
€ 7,37 per uur
-

Opzegtermijn van één maand
41 schoolweken en 11 officiële vakantieweken
Dit contract kan worden aangevuld met flexibele of losse uren

-

Dit contract is kind/persoonsgebonden en kan niet door andere kinderen/personen
gebruikt worden
Er vindt geen restitutie of ruiling plaats voor overgebleven of niet gebruikte dagen of
uren.

-

Alleen in te zetten tijdens schooldagen van maandag tot en met vrijdag aansluitend
aan de schooldag.
Niet in te zetten tijdens weekenden en officiële feestdagen
Aan kinderen van Scholen buiten Apeldoorn Zuid* wordt per kind per opvangdag
extra vervoerskosten berekend.
Op al onze contractvormen zijn onze huisregels en algemene voorwaarden van
toepassing
12 maanden facturatie

Continu contract 41 weken
U neemt een vast dagdeel af op een vaste dag van de week. U heeft tijdens schoolweken
recht op het afgesproken dagdeel. Op deze dag zit uw kind tijdens schoolweken in de
basis op de vooraf afgesproken locatie.
€ 8,00 per uur
-

Opzegtermijn van één maand
Dit contract kan worden aangevuld met flexibele of losse uren

-

Dit contract is kind/persoonsgebonden en kan niet door andere kinderen/personen
gebruikt worden
Er vindt geen restitutie of ruiling plaats voor overgebleven of niet gebruikte dagen of
uren.

-

Alleen in te zetten tijdens schooldagen van maandag tot en met vrijdag aansluitend
aan de schooldag.
Niet in te zetten tijdens weekenden en officiële feestdagen
Aan kinderen van Scholen buiten Apeldoorn Zuid* wordt per kind per opvangdag
extra vervoerskosten berekend.
Op al onze contractvormen zijn onze huisregels en algemene voorwaarden van
toepassing
12 maanden facturatie

Flexibel urenbundel
Wij geven u de mogelijkheid om opvang op te nemen tijdens de schoolweken op de
dagen wanneer u deze nodig heeft. Dit gebeurt door middel van een flexibele
urenbundel. U koopt maandelijks een urenbundel en zet deze uren per blok op de
dagen in dat u deze nodig heeft. Wij bieden al bundels aan vanaf 15 uur per maand. Op
het inschrijfformulier treft u de diverse bundelmogelijkheden. U kunt deze urenbundel
gedurende het gehele jaar door aanvragen en/of afnemen.
Af te nemen bundels; 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 en 150 uur
€ 8,30 per uur
- Dit contract kan worden aangevuld met flexibele of losse uren.
-

Dit contract is kind/persoonsgebonden en kan niet door andere kinderen/personen
gebruikt worden.
Er vindt geen restitutie plaats voor overgebleven of niet gebruikte uren.

-

Bij aanvang contract dienen keuzedagen worden aangegeven, buiten deze dagen
sprake van flexibele of losse uren. Aantal keuzedagen bij bundels: bundel 15 uur
max 2, bundel 30 uur max 3, bundel 45 uur max 4, vanaf bundel 60 uur 5
keuzedagen.

-

Inplannen gebeurt schriftelijk, per mail naar de planner en deze geldt zodra deze
door de planner schriftelijk bevestigd is.

-

Alleen in te zetten tijdens schooldagen van maandag tot en met vrijdag aansluitend
aan de schooldag.
Ook in te zetten tijdens studiedagen en vakantiedagen minimale afname van
blokken 3,5 uur.
Uren vervallen bij wijziging bundel of opzegging contract
Mocht in een maand niet alle contracturen worden opgemaakt, dan gaan ze mee
naar de volgende maand.

-

Niet in te zetten tijdens weekenden en officiële feestdagen

-

Kinderen kunnen op ingepland worden aan de Arnhemseweg of aan de
Roerdompweg, dit kan dagelijks/wekelijks verschillen afhankelijk van de
kindaantallen.
Voorschoolse opvangverlenging vanaf 6.00 uur
Naschoolse opvangverlenging tot 20.00 uur

-

Opvang wordt per locatie gepland op basis van datum van aanvraag en
beschikbaarheid
Op al onze contractvormen zijn onze huisregels en algemene voorwaarden van
toepassing

Vakantie urenbundel
Wij geven u de mogelijkheid om opvang op te nemen tijdens de vakantie wanneer u
deze nodig heeft. Dit gebeurt door middel van een vakantieopvang-urenbundel. Wij
bieden al bundels aan vanaf 25 uur. Op het inschrijfformulier treft u de diverse
bundelmogelijkheden. U kunt deze urenbundel gedurende het gehele jaar door
aanvragen en/of afnemen.
Prijzen liggen voor het schooljaar 2020-2021 tussen € 7,19 en € 8,11 per uur. Voor meer
informatie hierover kunt u terecht bij één van onze medewerkers via
klantbeheerapeldoorn@kinderopvangkoos.nl of 055-5410793.

Flexibele uren
Voor geplande verlengde, extra(welke buiten de bundel valt, minimale blokafname van
3,5 uur) of vervroegde opvang.
€ 9,20 per uur
- Inplannen gebeurt 2 weken en 1 dag van te voren, voor donderdag 12.00 uur.
-

Inplannen gebeurt schriftelijk, per mail naar de planner en deze geldt zodra deze
door de planner schriftelijk bevestigd is.
Ook in te zetten tijdens studiedagen en vakantiedagen, minimale afname van blokken
tenminste 3,5 uur.
Voorschoolse opvangverlenging vanaf 6.00 uur
Naschoolse opvangverlenging tot 20.00 uur
Op al onze contractvormen zijn onze huisregels en algemene voorwaarden van
toepassing

Losse uren
Voor ongeplande verlengde, extra(welke buiten de bundel valt, minimale blokfafname van
3,5 uur) of vervroegde opvang
€ 10,25 per uur
- Ook in te zetten tijdens studiedagen, minimale afname van blokken tenminste 3,5 uur.
- Voorschoolse opvangverlenging vanaf 6.00 uur
- Naschoolse opvangverlenging tot 20.00 uur
- Op al onze contractvormen zijn onze huisregels en algemene voorwaarden van
toepassing
- Onder voorbehoud van beschikbaarheid
Voorschoolse Opvang v.a. 7.30 uur - Scholen Apeldoorn Zuid
Blijft ongewijzigd in voorwaarden
Met 41 weken contract, tarieven per maand € 43,20. Facturatie over 12
maanden. Per los blok VSO opvang € 13,76 per blok.
Voor kinderen van scholen buiten Apeldoorn Zuid komen er nog extra vervoerskosten bij.
*Scholen binnen Apeldoorn Zuid:

PCBO De Fakkel
OBS De Eendracht
PCBO Het Kompas
Sebastiaanschool
PCBO Willem van Oranje
OBS De Rietendakschool

