Tarieven Kinderdagverblijf Wonderlief
Kinderdagverblijf Wonderlief is geopend vanaf 7:30 uur tot 18:30 uur. U kunt twee opvangvormen
kiezen welk het beste is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Hele dagopvang of flexibele opvang.
Per kind wordt op basis van deze opvangvormen een plaatsingsovereenkomst opgesteld.
Hele Dagopvang (KDV)
07:30 – 18:30
Uurtarief:
€ 8,76

1 dag
2 dagen
3 dagen
4 dagen
5 dagen

Maanduren
47,67
95,33
143
190,67
227,50

Flexibel opvang (KDV)
Uurtarief:
€ 9,72
Zie huisreglement (art.7)

Maandtarief
€ 417,59
€ 835,09
€ 1.252,68
€ 1.670,27
€ 1.992,90

Extra informatie
•
De tarieven zijn berekend op 52 weken, inclusief (school)vakanties;
•
Maanduren bij hele dagopvang is gebaseerd op 11 uur per dag. Bij afname van 5 hele dagen, neemt
Wonderlief het eerste half uur voor haar eigen rekening;
•
Tarieven zijn inclusief luiers, drinken, warme maaltijd, vers fruit, zuivel, broodmaaltijden en gezonde
tussendoortjes die kinderen nodig hebben tijdens hun verblijf op het kinderdagverblijf en de
buitenschoolse opvang. Ook georganiseerde activiteiten zijn inbegrepen. Specifieke of uitzonderlijke
zuigelingenvoeding gelieve door de ouder mee te nemen;
• Op al onze contractvormen zijn de in de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang en in de huisregels
genoemde voorwaarden van toepassing.

Betalingsvoorwaarden Kinderdagverblijf Wonderlief
Deze betalingsvoorwaarden vormen één geheel samen met de huisregels KDV Wonderlief en de Algemene
Voorwaarden voor Kinderopvang.
•

•

•
•
•

•
•
•

•

Per kind wordt door contractant met kinderdagverblijf Wonderlief een plaatsingsovereenkomst
afgesloten. De overeengekomen plaatsing heeft betrekking op het soort opvang wat wordt afgenomen,
de locatie en het aantal dagen/dagdelen per week. Voor elke door kinderdagverblijf Wonderlief
beschikbaar gestelde plaats is de contractant maandelijks een vergoeding verschuldigd, ook bij het niet
daadwerkelijk gebruik van de gereserveerde kindplaats;
Contractant ontvangt omstreeks de 3e week van de maand de factuur met daarin de totale kosten voor
de opvang van zijn/haar kind(eren), over de aankomende maand. De factuur zal verstuurd worden naar
het opgegeven e-mailadres zoals vermeld op het inschrijfformulier en wordt automatisch geïncasseerd
omstreeks de 1ste van de maand;
Indien incasso-opdracht niet wordt voltooid ontvangt contractant kosteloos een herinnering. Contractant
dient deze opdracht handmatig te voltooien. Na de vervaldatum van de herinneringsfactuur ontvangt
contractant een eerste aanmaning. Wij rekenen hier € 8,50 administratiekosten voor;
Bij nalatigheid van betaling aanmaning vindt een tweede, tevens laatste, aanmaning plaats, waarbij wij
nog eens € 20,00 administratiekosten rekenen;
Nadat de in de tweede aanmaning gestelde termijn is verstreken zonder dat betaling heeft
plaatsgevonden, is Wonderlief gerechtigd de vordering uit handen te geven en de kosten daarvan
integraal te verhalen op de contractant;
Indien contractant bij de nakoming van zijn/haar verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, in
gebreke blijft, behoudt Wonderlief zich het recht voor de opvang op te schorten;
Bij afname van extra uren vinden deze uren achteraf op de eerstvolgende factuur plaats;
Betalingen gaan per automatisch incasso. Handmatige overboekingen is enkel mogelijk bij legitieme
redenen. Hierover wordt € 8,50 administratiekosten in rekening gebracht;
Het berekende bedrag dat is verschuldigd voor de opvang, wordt per 1 e van elk kalenderjaar opnieuw
vastgesteld en herzien aan de hand van de reële kostenontwikkeling, hierbij wordt als maatstaf het CBSprijsindexcijfer gehanteerd voor de loonkosten, consumptieprijzen en overige kosten.
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