NU BIJ KEIKI HOLO HOLO “OPVANG PER UUR”

Opvang per uur incidenteel af te nemen
Een uniek concept in de kinderopvang wat ouders de mogelijkheid geeft alleen enkele uren
opvang af te nemen!
Bijvoorbeeld:
-

U heeft als ouder een afspraak bij een arts en kunt daar de aanwezigheid van uw kind
niet bij hebben.
U wilt op een moment even alleen naar de stad kunnen, gewoon omdat dat
makkelijker is.
U wilt even een paar uurtjes bijslapen na een zware nacht.
Uw gastouder is ziek.
U wilt met uw partner of vriendinnen een ochtendje naar de sauna.
Of u wilt gewoon even tijd samen of voor uzelf.

Maak dan gewoon gebruik van “opvang per uur”!

Hoe werkt het voor ouders met een bestaande opvang overeenkomst bij Keiki Holo Holo
Wanneer u een vaste overeenkomst voor uw kind hebt bij Keiki Holo Holo, en u heeft buiten
deze dag(en) nog enkele uren extra opvang nodig. (minimaal 1 uur, maximaal 11 uur per dag)
Vraag deze dan maximaal 3 werkdagen voorafgaand aan de benodigde dag telefonisch aan
en betaal alleen de afgenomen uren. (** op basis van beschikbaarheid en na acceptatie van
de aanvraag**)
Op de dag zelf opvang nodig? Bel ons voor de mogelijkheden!
Maandag aanvragen voor

Maandag, dinsdag, woensdag

Dinsdag aanvragen voor

Dinsdag, woensdag, donderdag

Woensdag aanvragen voor

Woensdag, donderdag, vrijdag

Donderdag aanvragen voor

Donderdag, vrijdag, maandag

Vrijdag aanvragen voor

Vrijdag, maandag, dinsdag

Voor deze dienst kan er ook kinderopvangtoeslag worden aangevraagd. Deze extra uren
worden zichtbaar op het jaaroverzicht. Neem contact met de belastingdienst voor de
voorwaarden.

Hoe werkt het voor ouders zonder vaste overeenkomst bij Keiki Holo Holo:
Ouders zonder vaste overeenkomst kunnen ook gebruik maken van deze opvangmogelijkheid.
Na het afsluiten van een jaarabonnement bij Keiki Holo Holo is uw kind geregistreerd en kan
u de incidentele opvang uren telefonisch aanvragen (minimaal 1uur maximaal 11 uur per dag).
De aanvraag mag maximaal 3 werkdagen voorafgaand aan de benodigde opvang dag gedaan
worden. Op de dag zelf opvang nodig? Bel ons voor de mogelijkheden!
In de ouderlogin (app) vind je een jaaroverzicht waarmee er kinderopvangtoeslag
aangevraagd kan worden. (per maand bij de belastingdienst de afgenomen uren doorgeven)
Neem contact met de belastingdienst voor de voorwaarden.
Hoe werkt het?
*Bestaande klanten beginnen bij stap 3.
1
2
3

4
5

Schrijf uw kind in via www.keikiholoholo.nl/inschrijven en geef aan dat het om
“opvang per uur gaat”.
Teken digitaal het contract. Na het betalen van het jaarabonnement kan het
feest beginnen!
Via de e-mail of telefonisch contact vraagt u maximaal 3 werkdagen van te
voren de bezetting aan. Heeft u vandaag een paar uur opvang nodig? Bel ons
voor de mogelijkheden. ( Dit kan niet via de ouderlogin).
Einde van de maand worden de afgenomen uren gefactureerd.
Via de ouderlogin vind u het jaaroverzicht voor de aanvraag van
kinderopvangtoeslag. Bij klanten met ook een vaste bezetting worden de extra
uren verwerkt in de bestaande jaaropgave.

** De afname van opvang per uur moet telkens opnieuw aangevraagd worden op basis van
beschikbaarheid en kan niet vast op contract gezet worden.
TARIEVEN
Jaarabonnement voor
klanten zonder vaste
bezetting.

€15,- administratiekosten

Kan elk willekeurig moment
in het jaar in gaan.

€9,55
Per afgenomen uur.
Waarvan in 2021 tot maximaal Delen van uren worden naar
Uurtarief
€8.46 vergoed word vanuit de boven afgerond naar hele
kinderopvangtoeslag.
uren.
Op basis van beschikbaarheid wordt een verzoek tot opvang wel/ of niet geaccepteerd.
** let op wij vangen alleen op na een bevestiging van het verzoek.

De kleine lettertjes
-

Na acceptatie van de bezetting is kosteloos afmelden niet meer mogelijk.
Bezetting alleen op basis van beschikbaarheid.
Bezetting wordt steeds ingedeeld op verschillende groepen.
Over de dienst “opvang per uur” is de algemene voorwaarde van Keiki Holo Holo van toepassing.
Bij afname van een deel van een uur wordt er naar boven afgerond op hele uren.
Betaling uitsluitend per automatische incasso.
Contract is niet tussentijds opzegbaar. (geen afname is geen factuur)
Contract verloopt automatisch na één jaar.

