STRIPPENKAART
BUITENSCHOOLSE OPVANG

DE KIDS2B STRIPPENKAART
Voor ouders die geen vast opvangcontract voor
hun kind nodig hebben, maar wel incidenteel
gebruik willen maken van onze BUITENSCHOOLSE OPVANG, bieden wij onze strippenkaart aan.
Erg handig voor die ene keer dat het
u niet zelf lukt om de opvang te
regelen of als de vaste oppas
ziek is of gewoon, omdat uw
zoon/dochter het leuk vindt af
en toe deel te nemen aan de
leuke (vakantie-) activiteiten
die Kids2b organiseert.
De volgende voorwaarden zijn
van toepassing op het gebruik
van een strippenkaart:
• Afname is per uur (met een minimum van 2 uur
per keer).
• Eén strip staat voor één uur opvang.
• De strippenkaart is per 10 strippen te koop.
• Een strippenkaart wordt na afgifte in één keer
gefactureerd.

• Het verzoek om opvang kan worden ingediend bij
de clusterassistent of groepsleiding.
• Het verzoek om opvang kan maximaal 2 weken
voor gewenste opvangdag aangevraagd worden.
• Een verzoek tot opvang kan alleen gehonoreerd
worden zolang de bezetting dit toelaat en mag
niet leiden tot de noodzaak om extra personeel in
te zetten.
• I.v.m. tariefswijzigingen is een afgegeven strippenkaart alleen geldig binnen het lopende jaar.
• Niet afgenomen strippen worden niet
gecrediteerd.

De opvang die wordt afgenomen aan de hand van
een strippenkaart kan in aanmerking komen voor
kinderopvangtoeslag. Dit hangt af van uw werksituatie. Onze afdeling Planning & Plaatsing kan u hier
alles over vertellen. Komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, dan is het van belang dat u er rekening mee houdt dat u alleen nog toeslag ontvangt
vanaf de maand waarin u de aanvraag doet en voor
de maand ervoor. Vraag de kinderopvangtoeslag
daarom tijdig aan. Dit is alleen van toepassing op
nieuwe aanvragen, wijzigingen kunt u wel achteraf
doorgeven.

Ouders die al reguliere opvang bij ons afnemen kunnen, naast hun vaste contract, ook gebruik maken
van extra opvang. Hiervoor hoeft men
echter geen strippenkaart af te nemen, maar kan men gewoon een
verzoek tot extra opvang bij
hun groepsleiding indienen. De
voorwaarden voor extra opvang staan vermeld in onze
folder ‘Criteria/Tarieven’ (zie
ook www.kids2b.nl) of kunt u
navragen op de opvanglocatie
van uw kind.
Indien u interesse heeft
in het afnemen van een
strippenkaart, kunt u contact opnemen met de medewerkers
van onze afdeling Planning &
Plaatsing. Zij staan u graag te
woord en zijn te bereiken op
nummer 050-3688000 of per
mail info@kids2b.nl.
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