Tarieven voor Kinderopvang bij Betsie Boe
Het uurtarief van Kinderdagverblijf Betsie Boe is voor 2020 vastgesteld op €8,62 per uur.
De werkelijke kosten worden bepaald door het uurtarief maal 11, dat is € 94,82 per dag. Dit zijn de
uren dat kinderdagdagverblijf Betsie Boe open is. Dit wordt omgerekend in een maandtarief.
Omdat Betsie Boe ieder jaar 1 week gesloten is, worden er 51 weken per jaar in rekening gebracht.
Dit totaalbedrag wordt in 12 gelijke delen maandelijks aan u gefactureerd.
Voor de peuteropvang worden de daadwerkelijk kosten bepaald door het uurtarief maal 4,5, dat is
€ 38,79 per dag. Dit zijn de uren dat de peutergroep bij Betsie Boe open is. Omdat de
peuteropvang alleen tijdens schoolweken wordt aangeboden, worden uiteraard ook alleen deze 40
weken in rekening gebracht. Dit totaalbedrag wordt in 12 gelijke delen maandelijks aan u
gefactureerd.

•

Bij de prijs inbegrepen zijn luiers en voeding: fruit, drinken, een broodmaaltijd tussen de
middag en gezonde tussendoortjes;

•

Baby(fles)voeding en eventuele speciale voedingsmiddelen vanwege een allergie dient u
zelf mee te brengen;

•

Bij ziekten en vakanties heeft u geen recht op terugbetaling. U mag vakantiedagen wel
ruilen, mits er plaats is op de groep;

•

Wanneer u incidenteel gebruik wilt maken van een extra opvangdag, dan is het alleen
mogelijk om een hele dag af te nemen. Een extra opvangdag wordt achteraf gefactureerd;

•

Voor uitgangspunten omtrent ruilen en aanvragen van extra opvangdagen, verwijzen wij u
naar ons informatieboekje (hoofdstuk 7);

•

U ontvangt van Betsie Boe een factuur via de ouderlogin, deze dient u vooraf te betalen via
automatisch incasso. Het bedrag wordt rond de 29ste van de maand van uw rekening
afgeschreven;

•

Tariefsverhogingen worden minimaal 1 maand voor de ingangsdatum kenbaar gemaakt;

•

De opzegtermijn van de plaatsingsovereenkomst is een maand vanaf de ingangsdatum; er
kan op ieder moment van de maand opgezegd worden.

Teruggave belastingdienst
Per 1 januari 2005 regelt de Wet Kinderopvang de financiering van kinderopvang. Indien beide
ouders een baan hebben of studeren en uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang (zoals
Betsie Boe), dan komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. De kosten worden dan voor het
grootste gedeelte vergoed, dit is afhankelijk van uw gezamenlijke inkomen en het aantal kinderen
dat naar de kinderopvang gaat. Voor meer informatie of het aanvragen van kinderopvangtoeslag
kunt u terecht bij www.toeslagen.nl of www.belastingdienst.nl.

