Het gastouderbureau van Kinderopvang ZeeuwsVlaanderen biedt, naast vaste kinderopvang, ook
incidentele opvang aan.

Incidentele opvang houdt in: onregelmatige opvang, en in
totaal voor minder dan 50 uur per jaar (per gastouder).
Het is voor kinderen fijn en leerzaam om met andere
kinderen te spelen. De opvang wordt verzorgd door
gediplomeerde gastouders, welke met veel plezier uw
kinderen verzorgen en activiteiten aanbieden.
Ouders kunnen zo incidenteel werken, wat vrije tijd voor
zichzelf reserveren, of meer aandacht aan andere
kinderen in het gezin geven.
Ook handig tijdens mantelzorg aan een familielid, of om
een arts te bezoeken, sollicitatiegesprek of bijvoorbeeld
bezoek van familie.
Het tarief voor opvang overdag bedraagt € 9,32 per uur.
Dit is een bruto bedrag.
Wilt u meer weten, lees de voorwaarden of neem contact
op met het gastouderbureau.
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Voorwaarden incidentele opvang
Bij de incidentele opvang is het
mogelijk gebruik te maken van
gastouderopvang die per half uur
verrekend wordt met een strippenkaart.
Indien er met een terugkerend patroon
gebruik gemaakt wordt adviseren wij u
gastouderopvang af te nemen middels
een contract.
Door middel van strippen kan
maximaal 50 uur (per gastouder) per
jaar gebruik gemaakt worden. De
strippenkaart is gekoppeld aan één
gastouder. Indien meer opvang nodig is worden hiervoor de normale voorwaarden
gehanteerd.
De aankoop van een strippenkaart garandeert geen plaatsing op de door u gewenste
uren. Eenmaal gereserveerde opvang wordt altijd in rekening gebracht, ook indien de
opvang niet wordt afgenomen.
Indien u gebruik maakt van incidentele opvang is het verplicht dat u AVP verzekerd
bent.
Hoe vraagt u de opvang aan?
U vraagt de strippenkaart aan bij afdeling Klantcontact. Zodra de strippenkaart
betaald is, wordt de strippenkaart naar de gastouder van uw keuze gestuurd. Weet u
zelf geen gastouder dan kan het gastouderbureau u helpen bij het vinden van een
gastouder.
De minimale afname per keer bedraagt 2 uur.
Wat zijn de kosten?
De kosten voor opvang overdag bedragen € 9,32 per kind per uur. Voor opvang
tijdens avonden, weekends, nachten en feestdagen geldt een aangepast tarief.
Indien u aan de voorwaarden voldoet kunt u in aanmerking komen voor
kinderopvangtoeslag waardoor de netto kosten aanzienlijk lager uitvallen.
Hoe worden de kosten verrekend?
De kosten worden verrekend door middel van een strippenkaart. Vooraf dient een
strippenkaart aangeschaft te worden bij afdeling Klantcontact, welke door middel van
een factuur via de administratie van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen aan u in
rekening gebracht wordt.
Strippenkaarten worden uitgegeven van € 93,20 (20 strippen) en worden
afgeschreven in halve uren.
De gastouder beheert de strippenkaart. De gastouder declareert de gebruikte
strippen bij Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen.
De strippenkaart is onbeperkt houdbaar. Meerdere kinderen uit hetzelfde gezin
kunnen gebruik maken van één strippenkaart.
Heeft u andere vragen over de opvang?
Indien u meer wilt weten over de opvang, of uw aanvraag lijkt niet te passen binnen
de voorgestelde flexibele opvang, neemt u dan contact op met het kantoor zodat wij
kunnen komen tot een passende opvang.
Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, afdeling klantcontact, email
klantcontact@kinderopvangzvl.nl of telefoon 0115-612368.
Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Voorwaarden incidentele opvang gastouderopvang 2022

