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Algemene informatie 2019

Small Villa kinderopvang.- vestiging BSO- Funenpark

Genoemde tarieven voor 2019 zijn inclusief alle benodigdheden zoals voeding,
uitstapjes, knutselmateriaal, Sport & Spel en (warme) maaltijden en zijn
gebaseerd op een opening van 52 weken per jaar, met uitzondering van de
dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw.
Small Villa Kinderopvang houdt zich het recht voor de tarieven periodiek aan te passen.
• 	De naschoolse tijden voor de betreffende school, staan op de tarievenlijsten aangegeven.
• 	Hele dagen tijdens schoolvakantie 7:30 t/m 18:30 uur
• 	De kinderen worden lopend of met de stint opgehaald van de scholen
Small Villa Kinderopvang biedt de volgende pakketten aan:
• Totaal pakket naschoolse opvang+ 12 weken vakantieopvang + studiedagen
• Naschoolse opvang (alleen opvang tijdens de schoolweken)
• Vakantie opvang voor minimaal 6 en maximaal 12 weken (naar keuze af te sluiten).
Bruto bedragen
Er wordt 12 maanden per jaar gefactureerd. De tarieven zijn bruto bedragen. Dit betekent dat u feitelijk
minder betaald. (zie verder onder toeslag)
Toeslag
U kunt bij de belastingdienst via de website www.toeslagen.nl een aanvraag indienen voor een maandelijkse
tegemoetkoming van de kinderopvangtoeslag. Dit moet binnen 3 maanden na de startdatum aangevraagd
worden. Een wijziging moet binnen 4 weken aan de belastingdienst doorgegeven worden.
Extra opvang
Naast de overeengekomen opvangdagen kunnen er incidentele opvangdagen worden afgenomen zoals na
schooltijd, in vakanties en tijdens de studiedagen van de school. Deze aanvragen kunnen gehonoreerd worden
mits de bezetting het toelaat. Deze dagen worden achteraf in rekening gebracht.
Incassodata 2019
Iedere maand ontvangt u rond de 15e de factuur van de komende maand. De maandfactuur wordt rond de
volgende data geïncasseerd van uw rekening: 25 januari, 25 februari, 25 maart, 25 april, 27 mei, 25 juni,
25 juli, 26 augustus, 25 september, 25 oktober, 25 november en 24 december 2019.
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Versie 2019. Hiermee vervallen eerder aangekondigde tarieven
Bij niet tijdige betaling verwijzen wij naar de algemene voorwaarden op onze website

