Voorwaarden 46 weken product Kinderdagopvang 2018

Graag informeren we u over ons product 46 weken Kinderopvang.
Onderstaand vindt u onze voorwaarden daaromtrent. Mocht u na het lezen van onderstaande
informatie vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ons Servicebureau ( tel.nr. 040-2635155
of per mail info@kidssociety.nl).
Heeft u interesse in dit product neemt u ook dan contact op met ons Servicebureau.












In dit product nemen kinderen 6 weken vakantie op per jaar.
De 6 weken vakantie worden als volle weken (ma t/m vr) voor het hele - en pér kalenderjaar
voorlopig ingepland door de ouders.
De kindplanner van de betreffende KDV locatie maakt vervolgens een afspraak met u om de
vakantieweken vast te leggen. Dit gebeurt bij start van de opvangovereenkomst voor de
vakantieweken voor het huidige jaar en vervolgens jaarlijks in december voor de 6
vakantieweken op te nemen in het komende kalenderjaar. Alle vakantie afspraken hieromtrent
worden schriftelijk vastgelegd en naar u gemaild.
Voor elke volledige twee maanden binnen één kalenderjaar wordt één vakantieweek
opgebouwd welke binnen het kalenderjaar wordt opgenomen. Voorbeeld start uw kind(eren)
op 1 augustus dan dient u binnen het kalenderjaar nog twee weken op te nemen. Start(en) uw
kind(eren) op 1 maart dan dient u binnen het kalenderjaar nog vijf weken op te nemen
enzovoorts.
Er bestaat de mogelijkheid om de 6 weken vakantie tussentijds te verschuiven.
Verschuivingen van vakanties kunnen alleen plaats vinden in overleg met de kindplanner en
worden gezien als ruiling. Voor verschuivingen gelden de spelregels van het ruilbeleid van
Kids Society Erica. De spelregels zijn te vinden in de brochure van Kids Society Erica die
staat op onze website www.kidssociety.nl bij het onderdeel “Veelgestelde vragen”.
Indien er een verschuiving plaatsvindt worden de wijzigingen door de kindplanner vastgelegd
en naar u gemaild.
Niet door de kindplanner bevestigde wijzigingen/verschuivingen worden in rekening gebracht,
dan wel verrekend met andere vakantieweken.
Mochten er aan het eind van het kalenderjaar vakantieweken niet opgenomen zijn dan komen
deze te vervallen en worden de niet afgenomen vakantieweken als extra dagdelen aan u
gefactureerd.

