Speelvogels buitenschoolse opvang

Tarieven

SCHOOLDAGEN
OOK WOENSDAGNAMIDDAG

SCHOOLVRIJE DAGEN

VAKANTIES

BASISTARIEF

€1,48 per begonnen halfuur
voor elk opvangmoment wordt
minimaal één uur aangerekend

€6,5 per halve dag
vm = 07 u 00 tot en met 12 u 29
nm = 12 u 30 tot en met 18 u 00

€6,5 per halve dag
vm = 07 u 00 tot en met 12 u 29
nm = 12 u 30 tot en met 18 u 00

*25% korting op basis voor
kinderen zelfde gezin op hetzelfde opvangmoment
*50% of 25% korting op basis
van sociaal tarief
jokersysteem treedt in werking
na 5 jokers:€3 per opvangmoment
jokersysteem treedt in werking
na 5 jokers:€3 per opvangmoment
€7,5 per begonnen kwartier
per kind
van 06 u 30 tot en met 06 u 59
van 18 u 01 tot en met 18 u 30

*25% korting op basis voor
kinderen zelfde gezin op hetzelfde opvangmoment
*50% of 25% korting op basis
van sociaal tarief
geen opvang mogelijk zonder
reservatie

*25% korting op basis voor
kinderen zelfde gezin op hetzelfde opvangmoment
*50% of 25% korting op basis
van sociaal tarief
geen opvang mogelijk zonder
reservatie

annulatiekost €6,5 per halve dag

annulatiekost €6,5 per halve dag

€7,5 per begonnen kwartier
per kind
van 06 u 30 tot en met 06 u 59
van 18 u 01 tot en met 18 u 30

€7,5 per begonnen kwartier
per kind
van 06 u 30 tot en met 06 u 59
van 18 u 01 tot en met 18 u 30

geen jokers mogelijk

geen jokers mogelijk

Korting

Boete bij GEEN reservatie
Boete bij NIET komen
Boete bij laattijdige afhaling
na 18 u 30
FLEXIBELE OPVANG
JOKER
(=vrijstelling van boete bij
niet reserveren of niet
correct annuleren)

RESERVEREN

ANNULEREN
Hoe correct annuleren
(dwz geen boete)
WARME MAALTIJD

ACTIVITEITEN

5 jokers per kind per schooljaar

mogelijk vanaf de 10de van de maand
vanaf januari voor krokus-, Paas- en
voordien telkens tot en met de dag ervoor mogelijk vanaf de 10de van de maand voordien
zomervakantie
tot 23 u 59
vanaf augustus voor herfst- en Kerstvakantie
* tot 1 kalenderdag vooraf
(annulatiemoment wordt dagelijks
afgesloten om 23 u 59)
* doktersattest op naam/kind
*reserveren tot 2 dagen op
voorhand vóór 10 uur
*reserveren = betalen

*geen annulatie mogelijk
(reserveren = betalen)
*doktersattest op naam/kind

*geen annulatie mogelijk
(reserveren = betalen)
*doktersattest op naam/kind

*reserveren tot 2 dagen op
voorhand vóór 10 uur
*reserveren = betalen

*reserveren tot 2 dagen op
voorhand vóór 10 uur
*reserveren = betalen

*voormiddag 9 u 30 tot en met 12 u 00
*namiddag 13 u 00 tot en met 15 u 30
brengen of halen is op deze momenten
niet mogelijk

*voormiddag 9 u 30 tot en met 12 u 00
*namiddag 13 u 00 tot en met 15 u 30
brengen of halen is op deze momenten
niet mogelijk

geldig vanaf september 2020

