
 

TARIEVENTABEL 2020: Flexibele opvang 

 
   

Type 
Opvang 

Dagopvang 

  0 - 4 jaar 

Kinderdagverblijf Het Paleisje biedt u de mogelijkheid om flexibele of verlengde Kinderopvang af te nemen. Dit naast onze reguliere Kinderopvang, waarbij we vaste dagdelen 
Kinderopvang aanbieden. 
U krijgt en betaalt voor wat u zelf aanvraagt. Betaling geschiedt door middel van automatische incasso, de maand voorafgaand aan de opvang van uw kind(eren) en loopt 
hiermee parallel aan het ontvangen van de Kinderopvangtoeslag. 
 
Met onze flexibele opvang heeft u een contract op basis van tegoeden. U geeft zo nauwkeurig mogelijk aan hoeveel uur opvang u minimaal zult afnemen per maand/jaar, 
met een minimum van 12 uur per maand. Voor de opgegeven uren betaalt u een vast maandtarief. Wij verzoeken u om de opvang minimaal 3 weken vóór de nieuwe 
kalendermaand digitaal aanvragen. Indien u de uren later opgeeft, dan kan uw opvang alleen op basis van beschikbaarheid worden toegekend. Eventuele extra uren zullen 
achteraf worden gefactureerd en eventueel minder opgenomen uren kunt u tot maximaal 2 maanden binnen hetzelfde jaar meenemen. Na twee maanden of na de 
jaarwisseling komen de tegoeden te vervallen. Zowel extra uren, als meegenomen uren worden alleen op basis van beschikbaarheid goedgekeurd. U dient afmeldingen 48 
uur van te voren door te geven, wanneer u dit later doorgeeft zullen de aangevraagde tegoeduren van die dag alsnog worden verrekend. Uit oogpunt van het kind, hebben 
we de afspraak dat een opvangdag uit minimaal 3 uur moet bestaan. 
Bij verlengde opvang heeft u de mogelijkheid uw kindje vanaf 07.00 in de ochtend tot 19.00 in de avond te brengen 

 
In de praktijk wordt flexibele opvang vergeleken met gastouderopvang. Hieronder treft u de belangrijkste voordelen van opvang bij Het Paleisje op een rij: 
*vier ogen principe (toezicht door meerdere professionals) 
* alle medewerkers minimaal MBO niveau 3 opgeleid 
* continuïteit bij vakantie en ziekte van medewerkers en vertrouwde omgeving met bekende gezichten 

      

Het tarief voor onze flexibele en verlengde opvang bedraagt € 12,50 per uur. 

 

 

 

 

 

De betaling geschiedt per automatische incasso en wordt vooruit geïncasseerd. 

Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van de Branche Kinderopvang van toepassing. 

De reguliere dagopvang 0 tot 4 jaar is geopend van maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur. Dit is 11 uur opvang per dag. 
De dagopvang is gesloten op de erkende feestdagen en de week van Kerst en Oud & Nieuw. 
Het Paleisje is van 27 t/m 29 december wel geopend voor opvang van extra dagen, tegen het extra opvang tarief. Deze kunt u vooraf reserveren. 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en miscalculaties. 


