Kinderdagverblijf ’t Wolfje 2022

Prijs per dag

Prijs per uur

Uren per maand

€ 429

€ 8,78

48,88

€ 51.40

€ 8,95

5,75

per maand¹

Dagopvang
Opvang van 7.30-18.30 uur

Maandag t/m vrijdag

Incidentele opvang
Alleen indien u reeds een contract heeft voor
andere dagen, op basis van beschikbaarheid

Per dagdeel

¹Dit zijn bruto prijzen. U betaalt hiervan zelf een gedeelte en u kunt via www.toeslagen.nl
kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aanvragen. Op onze website kun u als u de rekentool
invult een indicatie krijgen van de netto kosten. www.kinderopvangmidas.nl
Boven genoemde prijzen zijn inclusief luiers, drinken, fruit, tussendoortjes en lunch op de groep.
De maandprijzen zijn bindend. Aan het aantal uren en uurtarief kunnen geen rechten worden ontleend.
Afrondingsverschillen en tussentijdse prijs- en/of uur wijzigingen zijn mogelijk.
Algemene contractvoorwaarden Kinderdagverblijf ‘t Wolfje
• Geen inschrijfgeld of contractkosten.
•

De prijs per uur waarover u maximaal subsidie kunt krijgen is € 8,50

•

Kinderopvang Midas hanteert een opzegtermijn van een maand.
De financiële start- en einddatum gaat in of eindigt op de 1e of 16e van de maand. Begint uw kind
voor de 16e van de maand, dan wordt de gehele maand in rekening gebracht. Als uw kind op of na
de 16e start, dan betaalt u een halve maand.

•

Voorafgaande aan de ingangsdatum mag uw kind 2x een paar uur, zonder kosten, komen wennen.

•

Wij zijn 51 weken per jaar geopend. (de dagen dat wij gesloten zijn vindt u hieronder)

•

Ouders die twee weken na de eerste herinnering niet hebben betaald, krijgen een tweede
herinnering. Voor deze 2e herinnering wordt € 40,00 incassokosten in rekening gebracht.
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Kijk voor een compleet overzicht van de contractvoorwaarden in de algemene voorwaarden op
www.kinderopvangmidas.nl

Gesloten in 2022 (naast de nationale feestdagen)
•

Tussen kerst en nieuwjaar

: 27, 28, 29, en 30 december en een nog nader vast te stellen dag

Wij denken graag met u mee!
Heeft u vragen over de prijzen of over onze diensten? Of verandert er iets in uw persoonlijke situatie?
Neem dan contact op via info@kinderopvangmidas.nl of 023-5474674
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