Tarieven 2017
Zorgopvang Fitt-in
Voor de opvang gelden de volgende tarieven en pakketten op de locatie Fitt-in Professor Waterink:

Pakketten

Aantal weken

Opvang per uur

Pakket 1:
School en vakantieweken.
Pakket 2:
Alleen schoolweken
Pakket 3:
Alleen Vakantie weken

52

€ 9,35

40

€ 9,35

12

€ 9,35

Dagopvang of dagdeel opvang is ook mogelijk. De tarieven hiervoor zijn:

Dagopvang
Dagdeelopvang
Extra opvang

Opvang per uur
€ 9,35
€ 9,35
€ 9,35

Belangrijk:












De tarieven zijn inclusief eten/drinken en activiteiten
De bovenstaande tarieven zijn de standaard tarieven voor de zorgopvang Fitt-in. Het is
echter mogelijk dat op enkele locaties andere tarieven gehanteerd worden. U wordt hiervan
vooraf geïnformeerd. Indien u vragen heeft kunt u mailen naar info@saamen1.nl
Niet alle scholen hanteren dezelfde schooltijden. Sommige scholen hebben korte en lange
dagen en andere scholen werken met een continu rooster. De prijsberekening is afhankelijk
van het aantal uur opvang dat op locatie wordt aangeboden. Dit kan dus per kind en locatie
verschillend zijn.
Studiedagen zijn niet inbegrepen en worden apart in de factuur meegenomen. Deze uren
dient u ter correctie, apart door te geven aan de belastingdienst.
Hebt u incidenteel een extra dag opvang nodig? Dat is mogelijk als er ruimte is in de groep. U
kunt het overleggen met de afdeling coördinatie en planning. De tarieven van de extra opvang
vindt u in de bovenstaande tabel.
Ouders kunnen via de belastingdienst een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag
aanvragen en ontvangen, zie www.toeslagen.nl of bel met de belastingdienst: 0800-0543. Er
is alleen recht op toeslag voor werkende ouders en ouders die een studie of loopbaantraject
volgen. Indien er sprake is van een minimum inkomen kan de gemeente eventueel ook
hieraan bijdrage. Ouders betalen altijd een eigen bijdrage.

Wij werken met de algemene voorwaarden van de MO groep en het convenant kwaliteit
kinderopvang.
o

Klik hier voor de Algemene voorwaarden van de MO groep.
Klik hier voor het Convenant kwaliteit kinderopvang
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Zorgopvang Fitt-in
Overig:
De kinderen die gebruik van maken van de opvang, kunnen zonder extra kosten deelnemen op de
geboden activiteiten van de opvang mits ze deelnemen op de dagen waarop de activiteit wordt
aangeboden. Indien het kind op een andere dag gebruik wil maken van de geboden activiteiten dan
kan dit tegen een gereduceerd tarief. Dit geldt niet voor het leszwemmen. Voorwaarden voor deelname
zijn, tijdig aanmelden want vol=vol.

Betaling









Bij alle contracten geldt: de kosten worden over het hele jaar gelijk verdeeld, dus u ontvangt maandelijks een gelijke
factuur. Tenzij u gebruik maakt van de AWBZ regeling, geldende andere regels. Hierover wordt u tijdens de intake
apart geïnformeerd.
De betaling geschiedt vooraf.
De kinderopvang kan worden betaald via overboeking of automatische incasso.
Ouders kunnen de Belastingdienst machtigen om de kinderopvangtoeslag waarop zij recht hebben direct over te
maken naar het rekeningnummer van Saamen1. Voor het restant bedrag kunnen zij het bedrag overmaking op de
rekening van Saamen1.
Ouders kunnen een factuur ontvangen (per mail of per post), waarna zij het gehele opvang bedrag aan Saamen1
betalen. Zij ontvangen de kinderopvangtoeslag dan direct van de Belastingdienst.
Voor incidentele opvang die extra wordt afgenomen, ontvangen ouders eveneens een factuur
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