Tarieven 2017 dagopvang stichting GOO Kinderopvang1
40-, 48- of 52-wekenpakket voor dagopvang
Voor dagopvang bieden wij een 40-, 48- of 52-wekenpakket:
52-weken. U profiteert van een jaar lang opvang tegen een gunstig uurtarief. ¹)
Opvangtijden

Bruto uurprijs

Bruto maandtarief

Uren per maand

Hele dag

07.30 - 18.00

€ 7,18

€ 326,69

45,5

Dagdeel

07.30 - 13.00 of 12.30 - 18.00

€ 7,45

€ 169,49

22,75

Korte dag

07.30 - 15.30

€ 7,45

€ 258,29

34,67

48-weken. U betaalt voor 48 weken opvang. U neemt vier vakantieweken op.
Opvangtijden

Bruto uurprijs

Bruto maandtarief

Uren per maand

Hele dag

07.30 - 18.00

€ 7,36

€ 334,88

45,5

Dagdeel

07.30 - 13.00 of 12.30 - 18.00

€ 7,69

€ 174,95

22,75

Korte dag

07.30 - 15.30

€ 7,69

€ 266,61

34,67

40-weken. Opvang tijdens schoolweken. Tijdens de 12 schoolvakantieweken van regio zuid heeft u geen opvang nodig.
Opvangtijden

Bruto uurprijs

Bruto maandtarief

Uren per maand

Hele dag

07.30 - 18.00

€ 7,62

€ 266,70
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Dagdeel

07.30 - 13.00 of 12.30 - 18.00

€ 7,95

€ 139,13

17,5

Korte dag

07.30- 15.30

€ 7,95

€ 212,03

26,67

GOO hanteert een minimale afname van één dagdeel per week of twee dagdelen per twee weken. Voor een halve dag brengen
wij 5,25 uur in rekening. U krijgt de gelegenheid tot 13.00 uur uw kind te halen. Dit geldt ook voor de middag: u betaalt vanaf
12:45 uur, maar u kunt uw kind al vanaf 12.30 brengen. Daarnaast biedt GOO een korte dag aan van 7.30 uur tot 15.30 uur.
Regels 40- en 48-wekenpakket
Voor het 40-weken of 48-wekenpakket gelden enkele regels:

Het is niet mogelijk om in een vooraf opgegeven vakantieweek incidentele opvang in te kopen. Ook ruilen tijdens de
opgegeven vakantieweken is niet mogelijk.
Voor het 48-wekenpakket zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:


U kiest vier weken vakantie uit.




Het indienen en wijzigen van de vakantieweken kan tot 1 maart 2017, u ontvangt hierover bericht.
Voor nieuwe plaatsingen, die starten na 1 maart, kunnen de vakantieweken ook na 1 maart worden doorgegeven.



Hebt u geen keuze voor vakantieweken gemaakt, dan stelt GOO de vakantieweken voor u vast.



U kunt uitsluitend hele weken opnemen, dus van maandag tot en met vrijdag en geen losse dagen of dagdelen.

Wijziging aantal weken van uw pakket
U kunt jaarlijks, na het bekend worden van de nieuwe tarieven, het aantal weken in uw pakket wijzigen. Deze wijziging dient u
voor 1 januari door te geven. Tussentijds wijzigen van een 52-wekenpakket in een 48- of 40-wekenpakket is niet mogelijk.
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)De bedragen kunnen verschillen met uw factuur door afrondingsverschillen, Alle prijzen in deze Tarievenwijzer zijn onder voorbehoud van type- en drukfouten.
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Aanvullende dienstverlening dagopvang.
Flexibele Opvang
GOO biedt een beperkt aantal plaatsen flexibele opvang. Afhankelijk van uw opvangbehoefte stellen wij een contract op met
een gemiddeld aantal opvanguren per maand. Vervolgens geeft u per maand door welke dagdelen u opvang nodig heeft. U
doet dat een maand van tevoren. U kunt kiezen voor flexibele opvang voor het 40- en 52-wekenpakket. Het tarief is € 8,62 per
uur. De minimale afname is één dagdeel per week of twee dagdelen per veertien dagen. Indien u aan het eind van het
kalenderjaar minder uren heeft afgenomen dan is overeengekomen, is restitutie niet mogelijk.

Even/oneven wekenopvang
Heeft u om de week opvang nodig. Dan kunt u kiezen voor plaatsing in de even of oneven weken. Dat kan voor opvang volgens
een 40- en 52-wekenpakket. Het uurtarief is € 8,62 per uur. Voor een 48-wekenpakket is het niet mogelijk een even/oneven
pakket af te nemen.
52 weken verlengde opvang

Verlengde opvang
Voor klanten met ruimere werktijden biedt GOO verlengde opvang aan.
Bij voldoende behoefte openen we de groepen om zeven uur ’s
ochtends. Aan het eind van de dag kunt u bij ons terecht tot half zeven.

Ruilservice GOO dagopvang

tijden

uurtarief

maandtarief

uren/mnd

7.00 - 7.30

8,82

19,11

2,17

18.00 -18.30

8,82

19,11

2,17

48 weken verlengde opvang

Binnen GOO kunt u gebruik maken van een aantal ruildagen. Dit tijden
uurtarief maandtarief uren/mnd
betekent dat u een aantal dagen die u niet gebruikt, op een ander
7.00 - 7.30
8,82
17,64
2
moment kunt inzetten. Op de groep wordt bijgehouden welke dagdelen
8,82
17,64
2
uw kind niet aanwezig was, bijvoorbeeld door ziekte of vakantie of een 18.00 -18.30
feestdag. U kunt die dagdelen ruilen met een vergelijkbaar dagdeel. De 40 weken verlengde opvang
ruildagen vervallen aan het eind van elk kalenderjaar en na beëindiging tijden
uurtarief maandtarief uren/mnd
van de opvang. Het gebruik van ruildagen is een service, er kunnen
7.00 - 7.30
8,82
14,73
1,67
geen rechten aan worden ontleend. Er wordt namelijk altijd gekeken of
8,82
14,73
1,67
er in de groep van het kind plek is. De ruildag kan twee weken 18.00 -18.30
voorafgaande aan de gewenste ruildag bij de pedagogisch medewerker
aangevraagd worden. Indien er bij een ruiling of extra dagdeel geen mogelijkheid is om een kind te plaatsen binnen de huidige
vaste groep, dan bestaat de mogelijkheid dat het kind op een andere groep geplaatst wordt. Ouders tekenen dan voor akkoord.

Incidentele opvang
Heeft u incidentele opvang nodig en ruilen is niet mogelijk? GOO biedt de mogelijkheid tot incidentele opvang. Incidentele
opvang kan alleen worden afgenomen in overleg met de pedagogisch medewerker van uw groep en wanneer de bezetting op
de groep dat toelaat. Incidentele opvang vraagt u aan met het formulier “Aanvraag en machtiging incidentele opvang”. Indien u
een 40- of 48-wekenpakket heeft, is het niet mogelijk om in de vooraf bepaalde vakantieweken, incidentele opvang af te nemen.
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Algemene Informatie over uw plaatsing
Gemiddelde maandbedragen en opvanguren
De maandbedragen en opvanguren in deze Tarievenwijzer zijn gemiddelden. Er wordt een jaarbedrag berekend van de opvang
die u afneemt, dat jaarbedrag wordt gedeeld door 12 maanden. Zo ontstaat een maandelijks gelijkblijvend bedrag.

Beëindigen van de plaatsing
De plaatsing op de dagopvang eindigt op het moment dat uw kind naar de basisschool gaat. Aangezien bij aanvang van de
plaatsing de begindatum van de basisschool niet bekend is, houden wij in onze administratie als einddatum de vierde
verjaardag aan. Zodra de einddatum bekend is, raden wij u aan deze door te geven aan de afdeling cliëntadministratie van
GOO. Bij voortijdige (gedeeltelijke) beëindigingen hanteren wij een opzegtermijn van één maand.

Sluitingsdagen
Bij GOO is uw kind het hele jaar door welkom. Op een aantal feestdagen zijn
onze locaties echter gesloten, of eerder gesloten. De sluitingsdagen zijn
Nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag en 1e en 2e
kerstdag. Op 24 en 31 december zijn de kindercentra om 17.00 uur gesloten.
Er geldt geen restitutie voor feestdagen, wel kunt u deze dagen ruilen.

Rijksnorm
De overheid stelt jaarlijks de rijksnorm vast.
Deze rijksnorm is het maximale uurtarief
waarover u kinderopvangtoeslag ontvangt.
Voor 2017 is deze voor dagopvang
vastgesteld op € 7,18

Tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang
De bedragen die u in deze tarievenwijzer leest, zijn bruto bedragen. Onze dagopvang valt onder de Wet kinderopvang. U heeft
dus recht op kinderopvangtoeslag. Wilt u berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag u ontvangt, of wilt u de toeslag meteen
aanvragen, ga dan naar www.belastingdienst.nl/toeslagen. Op onze internetsite www.GOOkinderopvang.nl is een handige
rekentool beschikbaar. Daarmee rekent u uit wat u per maand betaalt aan dagopvang en bso-opvang en hoeveel u daarvan
terugontvangt via de kinderopvangtoeslag. Aan de berekening van de rekentool kunnen geen rechten worden ontleend.

Kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht
U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen voor de maand waarin de aanvraag wordt gedaan en voor de drie maanden ervoor.

Kinderopvangtoeslag en wijzigingen
Wijzigt de opvang van uw kind, eindigt deze, of verandert het aantal opvanguren? Geeft u dit dan zo spoedig mogelijk door aan
de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u te veel of te weinig kinderopvangtoeslag krijgt.

LRK-nummer
Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag dient de kinderopvanglocatie geregistreerd te staan in het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK). Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag of het doorgeven van een wijziging, heeft u een
LRK-nummer nodig. De LRK-nummers van onze locaties kunt u vinden op onze website bij de locatiegegevens. Het Landelijk
Register Kinderopvang kunt u ook raadplegen op internet, www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Kinderopvangtoeslag en verlies van baan
Werkt u in loondienst en stopt u met werken, of stopt u met uw onderneming? Dan hebt u nog zes maanden recht op
kinderopvangtoeslag. Aan deze regeling zijn voorwaarden verbonden, die kunt u lezen op www.belastingdienst.nl/toeslagen.

Algemene Voorwaarden
Op onze plaatsingen onder de Wet kinderopvang zijn de algemene voorwaarden van de Branchevereniging van toepassing. U
vindt deze op onze internetsite www.GOOkinderopvang.nl.
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