Uren tabel
KDV (Dagopvang)
Aantal dagdelen
2 = 1 hele dag
3
4= 2 hele dagen
5
6= 3 hele dagen
7
8= 4 hele dagen
9
10= 5 hele dagen

BSO (Buiten Schoolse Opvang)
48.88 uur
74.38 uur
97.75 uur
123.25 uur
146.63 uur
172.13 uur
195.50 uur
221.00 uur
244.38 uur

Aantal dagen, incl. vakantieopvang
1-BSO
2-BSO
3-BSO

27,21 uur
54.42 uur
81.63 uur

Voor alleen NSO of Verlengde
opvang op woensdag en vrijdag
gelden andere uren.

Noot: Bij de BSO geldt dat woensdag en vrijdag langere opvang dagen zijn, daar gelden andere uren voor. Indien u alleen
Na Schoolse opvang of opvang zonder vakantieopvang afneemt kunt u de gegevens opvragen bij onze administratie.

Bij onze tarieven inbegrepen;
Luiers en andere verzorgmiddelen
Iedere dag vers fruit, brood, verantwoorde tussendoortjes
Ruilen van opvang dagen en gebruik maken van het kids dagdelensysteem
Dagelijks ontwikkelingsgerichte activiteiten
Opvang mogelijkheid op afspraak tussen kerst en Nieuwjaar

Betalingsregels TT-team bv








U ontvangt uw factuur op of rond de 15e van de maand voorafgaande aan de opvangmaand
Uw tegemoetkoming wordt door de belastingdienst op of rond de 20e uitbetaald
Uw betaling dient op de 25e van de maand op onze rekening te zijn bijgeschreven.
Ouders welke ons hebben gemachtigd om via automatische incasso de factuur af te laten
schrijven hoeven niets te doen. De factuur wordt rond de 25e van uw rekening afgeschreven.
Indien u geen gebruik maakt van automatische incasso dan dient uw betaling voor de 25e van
de komende opvangmaand bij ons te zijn bijgeschreven.
Indien uw betaling niet op de 25e staat bijgeschreven ontvangt u hierover op de 26e een
herinnering van ons.
Niet ontvangen betalingen kunnen lijden tot vertraging /opschorting van uw opvang.

Opzegtermijn
Kiest u ervoor of bent u genoodzaakt de opvang van uw kind(eren) op te
zeggen? Houdt u dan rekening met de opzegtermijn van één maand.
Als u uw baan kwijtraakt, heeft u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag!

