Aanmeldings- en plaatsingsvoorwaarden Violinde











Aanmeldings- en plaatsingsvoorwaarden van de peutergroep zijn gelijk aan de
aanmeldings- en plaatsingsvoorwaarden voor de BSO en voorschoolse opvang.
Aanmelding voor Violinde geschiedt door middel van ons
aanmeldingsformulier.
Aanvragen worden behandeld in volgorde van aanmelding
Plaatsing bij Violinde is mogelijk voor kinderen in de leeftijd van anderhalf jaar
tot de eerste dag van de maand waarop het voorgezet onderwijs begint.
De mogelijkheid tot plaatsing van kinderen met een medische en/of sociale
indicatie en kinderen die het speciaal onderwijs bezoeken wordt besproken
met het team van Violinde en de ouders.
Een kind kan op elke dag geplaatst worden. De facturatie gaat echter per de
eerste van de maand in.
De plaatsing is pas definitief, als de plaatsingsovereenkomst is ondertekend.
Vanaf het moment van ondertekening van het plaatsingscontract geldt een
opzegtermijn van 1 maand.
De opzegtermijn gaat in per eerste van de maand. (bv. 13 februari opzeggen,
contract wordt beëindigd per 1 april)
Via een wijzigingsformulier kan een aanvraag ingediend worden voor wijziging
van dagen of een vermeerdering/vermindering.

Betalingsvoorwaarden













Betalingen geschieden bij voorkeur per automatische incasso.
Betaling vindt vooraf plaats rond de eerste van de maand.
Bij afwezigheid van kinderen vanwege ziekte, vakantie of andere redenen
worden de uren wel in rekening gebracht vanwege de beschikbaarheid van
Violinde.
Bij langdurige ziekte van het kind, meer dan 14 dagen, wordt in overleg de
betaling stopgezet.
Indien noodzakelijk geven we de vordering uit handen aan een daartoe
bevoegde instantie. De kosten hiervoor zullen bij u in rekening worden
gebracht. Tevens vervalt dan het recht op een plaats bij Violinde. Hiervan
wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld.
Betalingen geschieden per blok: voorschoolse opvang 7.30 – 8.30,
peutergroep 8.30 – 12.30, tussenblok: 12.30/12.45 – 14.30, NSO extra uur
14.30 – 15.30, eindblok: 14.30 – 18.00
Op de woensdagmiddag en vrijdagmiddag wordt vanaf 14.30 per uur
gerekend. Na 16.30 ophalen is tot 18.00 uur betalen.
Plaatsing zonder vakantieopvang. Afname 40 schoolweken, verdeeld over 12
maanden. Hieruit volgt een vast bedrag per maand.
Plaatsing met vakantieopvang. Afname 40 schoolweken + 7 weken
vakantieopvang, verdeeld over 12 maanden. Hieruit volgt een vast bedrag per
maand.
Tijdens de kerstvakantie is Violinde twee weken gesloten.
Regels omtrent ruilen:
o 24 uur van tevoren dient een ruiling te worden aangevraagd.
o Ruilingen dienen binnen twee weken plaats te vinden.
o Ruiling kan tot 12 uur van tevoren worden geannuleerd, daarna wordt
het in rekening gebracht
o In 40 weken mag 5 keer een ruiling plaatsvinden.
o Ruilingen binnen de vakantieopvang: maximaal 3 keer.

