Voorwaarden Flexibele Opvang Contract
Bij het aangaan van het Flexibele opvang contract zijn behalve onderstaande voorwaarden ook de
Algemene Voorwaarden van KOC De Speelboerderij van toepassing.
Voorwaarden om opvang te kunnen afnemen
Voorafgaand aan de opvang moet aan de onderstaande voorwaarden zijn voldaan. Wanneer niet aan
een of meerdere van de voorwaarden is voldaan, kan de aanvraag voor opvang door het locatiehoofd
of directie niet behandeld worden.




De aanmelding per webformulier moet volledig zijn en door De Speelboerderij ontvangen.
De gegevens moeten op een kindcontract zijn verwerkt door de administratie en verstrekt aan
de locatie waar opvang zal worden afgenomen.
De aanmeldkosten dienen vóór afname van het tweede opvangmoment door de Aanvrager te
worden overgemaakt op bankrekening: NL06 RABO 0397 007 949 t.n.v. Kinderopvangcentrum
De Speelboerderij, o.v.v. “Flexibele opvang contract + naam kind”
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Een aanvraag voor opvang gebeurt in dagdelen van 3,5 uur en 6,5 uur tijdens schoolweken en
5,5 uur of 11 uur tijdens vakantie- en studiedagen. Het uurtarief dat vermeld is op de website
van De Speelboerderij is van toepassing.
De opvang wordt vooraf aangevraagd door het invullen van een webformulier. Vervolgens
wordt de aanvraag beoordeeld door het locatiehoofd of diens plaatsvervanger. Het
locatiehoofd en directie van De Speelboerderij kan om diverse redenen opvang weigeren, o.a.
vanwege het overschrijden van het wettelijk toegestane kind-leidster-ratio.
Het Flexibele Opvang Contract is te gebruiken tot het moment dat het kind de leeftijd van 13
jaar heeft bereikt of het contract is beëindigd door de aanvrager of management.
In het geval van meerdere aanvragen voor opvang geldt dat kinderen met BSO- en NSOcontract voorrang krijgen op kinderen met het Flexibele Opvang Contract.
Mogelijk gelden er op bepaalde dagdelen wachtlijsten. In het geval van wachtlijsten is er geen
of slechts beperkte mogelijkheid om flexibele opvang af te nemen.
De kosten voor Flexibele opvang worden achteraf in rekening gebracht De contractant geeft
de Speelboerderij bij aanvraag van het opvangmoment toestemming voor deze automatisch
incasso onder vermelding van het aantal uur.
Proeftijd contractvorm tot 1 juli 2015. Wij willen graag deze nieuwe contractvorm inzetten
voor langere tijd, maar kunnen nu eventuele gevolgen voor u of onze opvang niet overzien.
Daarom hanteren wij voor het ´Flexibele Opvang Contract´ een proeftijd tot 1 juli 2015 waarna
wordt besloten of deze contractvorm wordt voortgezet. Eventueel kunnen de voorwaarden op
dat moment worden aangepast.

e-mail: info@despeelboerderij.nl telefoon: 0317 – 351 325

Voorwaarden Flexibele Opvang Contract
Voorwaarden Act ‘K m





m

?’ 1x gratis proberen

Per aanmelding wordt er eenmalig een actiecode verstrekt. Deze actiecode kan slechts een
keer gebruikt worden voor een opvangmoment van 3,5 uur (kort dagdeel) of 6,5 uur (lang
dagdeel) tijdens schoolweken.
De actiecode is alleen te gebruiken in combinatie met een aanmelding voor het ‘Flexibele
opvang contract’ en is dan ook persoonsgebonden en niet uit te wisselen of inwisselbaar voor
geld.
Bij het aanvragen van opvang via het webformulier ‘Aanmelden Extra opvang’ dient de
actiecode te worden vermeld om recht te hebben op gratis opvang.
Na betaling van de aanmeldkosten wordt het Flexibele opvang contract definitief en is opvang
mogelijk.
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