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Praktische Afspraken 2020
Openingstijden
Thuishuys Natuurlijk is op maandag tot en met vrijdag van 08.00u tot 18.00u geopend, in 2020
gedurende 50 weken per jaar. Thuishuys Natuurlijk is tijdens de algemeen erkende en nationale
feestdagen gesloten. Deze dagen worden niet in rekening gebracht.
Vakantiesluiting 2020
De vakantiesluiting valt in de weken: 22 en 39. Dit is van 25-30 mei en van 21-26 september. De dag
na Hemelvaart, 22 mei, is Thuishuys ook gesloten. Deze weken en dag worden niet in rekening
gebracht.
Bovengenoemde erkende nationale feestdagen waarop Thuishuys in 2020 eveneens sluit zijn de
volgende: Nieuwjaarsdag 1 januari, tweede Paasdag 13 april, Koningsdag 27 april, Bevrijdingsdag 5
mei, Hemelvaartsdag 21 mei, zoals genoemd de vrijdag erna: 22 mei; tweede Pinksterdag 1 juni,
eerste Kerstdag 25 december.
Bruto Jaarvergoeding
De verschuldigde bruto jaarvergoeding voor de opvang van één kind voor twee dagen in de week is
€ 8100,00. Voor meerdere dagen opvang per week wordt dit bedrag met € 4050,00 per dag
vermeerderd. Gerekend per uur is het bruto bedrag € 8,10.
Kinderopvangtoeslag kun je aanvragen bij de Belastingdienst: www.mijntoeslagen.nl. De toeslag
dien je aan te vragen binnen drie maanden ná de maand waarin jouw kind voor het eerst naar
Thuishuys Natuurlijk gaat.
Wijze van plaatsing en betaling
Thuishuys Natuurlijk is aangesloten bij Drakepit kinderopvang, die onder meer de kassiersfunctie
uitvoert, in opdracht van Thuishuys Natuurlijk.
Na aanmelding bij de leidster wordt een plaatsingsovereenkomst opgemaakt. Deze overeenkomst en
een machtiging voor automatische incasso worden ondertekend door de ouders. Hierna stuurt
Drakepit kinderopvang na afloop van iedere maand opvang een factuur over de kosten van de
afgenomen dagen volgens overeenkomst, en van eventueel extra afgenomen dagen.
Bovengenoemde vakantiesluiting en algemeen erkende feestdagen worden niet meegeteld. Het
bedrag wordt vervolgens door Drakepit kinderopvang automatisch afgeschreven naar NL20TRIO
0786 720 506.
De Algemene Voorwaarden voor kinderopvang vormen de basis voor de Plaatsingsovereenkomst. Deze
Algemene voorwaarden zijn te vinden op www.drakepit.nl en op www.thuishuysnatuurlijk.nl

