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Artikel 1 Vakantie
Indien de vakantie van de ouder(s) niet samenvalt met de sluiting van de Kinderopvang
worden de maandelijkse ingekochte uren wel in rekening gebracht.

Artikel 2 Ziekte of afmelding op te vangen kind
Bij ziekte van het op te vangen kind of het afmelden voor een opvang dag stelt de ouder de
kinderopvang daarvan zo vroeg mogelijk in kennis. De afgesproken uren worden wel in rekening
gebracht.

Artikel 3 Facturering
Aan de hand van de maandelijkse ingekochte opvanguren en eventuele extra opvanguren wordt een
factuur opgemaakt. Het factuurbedrag dient uiterlijk de 10e van de eerstvolgende maand na aanvang
van de opvang gestort te worden op de rekening van RoMi kinderopvang.

Artikel 4 Opvang gesloten
De opvang is gesloten gedurende 1 week zomersluiting en op de volgende erkende Feestdagen:
① Nieuwjaarsdag
② 2e paasdag
③ Koningsdag
④ 5 mei (1x in de 5 jaar)
⑤ Hemelvaartsdag
⑥ 2e pinksterdag
⑦ 1e en 2e kerstdag
Gedurende de zomersluiting (1 week in de zomervakantie) worden de ingekochte opvanguren niet in
rekening gebracht. Maximaal 5 erkende feestdagen per jaar worden niet in rekening gebracht.

Artikel 5 Uurtarief.
Uurtarief BSO : € 6,40  Voor- tussen- en naschoolse opvang en vakantieopvang
Het uurtarief is inclusief vers fruit, broodmaaltijden, tussendoortjes, drinken, vieringen verjaardagen,
vieringen feestdagen, activiteiten en uitstapjes en vervoer.
Voor het halen en brengen van en naar school wordt een kwartier per keer in rekening gebracht.
Het minimale aantal opvang uren bedraagt 5 uur per week.

Uurtarief KDV : € 6,65  Dagopvang
Het uurtarief is inclusief vers fruit, broodmaaltijden, tussendoortjes, drinken, babyvoeding (groente, fruit en sap)
luiers en doekjes, vieringen verjaardagen, vieringen feestdagen, activiteiten en uitstapjes en vervoer.
Het uurtarief is exclusief flessenvoeding
Voor het halen en brengen van en naar de peuterspeelzaal wordt een kwartier per keer in rekening gebracht.
Het minimale aantal opvang uren bedraagt 5 uur per week.

Artikel 5 Privacy.
De vertegenwoordigers van de Kinderopvang en de contractant verklaren elkaars privacy te
respecteren en in verband hiermee volledige geheimhouding te betrachten over hetgeen hen bij de
uitvoering van deze overeenkomst vertrouwd ter kennis is gekomen.

Artikel 6 Looptijd.
Deze overeenkomst is aangegaan met de ingang van de datum zoals genoemd in artikel 2 (in het
contract) voor een onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand.
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