Aanbod KDV 46-48 weken
Bij Hoera kindercentra kunt u kiezen voor dagopvang 46 of 48 weken per jaar. U betaalt
dan minder uren per maand tegen een hoger uurtarief. Bij KDV 46 of 48 weken per jaar
kan uw kind 6 of 4 weken per kalenderjaar niet naar Hoera komen. Deze
afwezigheidsweken kiest u zelf.
Is 46 of 48 weken dagopvang ook financieel voordeliger? Vaak niet! Daarom verwijzen
wij u naar de rekentool op onze website: https://www.hoerakindercentra.nl/rekentool
Hier kunt u voor uw persoonlijke situatie uitrekenen welke vorm van opvang voor u netto
het meest voordelig is. Door het hogere uurtarief bij KDV 46-48 weken blijkt 52 weken
dagopvang netto vaak voordeliger. Bovendien kan uw kind dan gewoon elke week komen
en hoeft u nergens rekening mee te houden of aan te denken. Uiteraard kunt u uw kind
altijd afmelden als het een keer ziek is of niet komt.
Spelregels KDV 46-48 weken
Wanneer u KDV 46 of 48 weken afneemt bij Hoera kindercentra gelden de volgende
spelregels:
1. Per kalenderjaar plant u zelf de afwezigheid van uw kind in:
a. Bij KDV 46 weken: 6 * het aantal dag(del)en per week dat u op contract
afneemt.
b. Bij KDV 48 weken: 4 * het aantal dag(del)en per week dat u op contract
afneemt.
c. Naar rato wanneer u gedurende het kalenderjaar instroomt of overstapt.
2. U registreert deze afwezigheid minimaal 4 weken van te voren zelf in Hoera
ouderportaal:
a. In het webportaal via: mijn gegevens – afwezigheid doorgeven met als
reden ‘overig’.
b. In de OuderApp: afwezigheid – afwezigheid doorgeven met als reden
‘overig’.
3. Feestdagen kunt u niet als afwezigheid opgeven. Hiervoor ontvangt u
feestdagcompensatie in Hoera ouderportaal.
4. U kunt tot 4 weken van te voren de afwezigheidsweken wijzigen. Dit doet u:
a. in het webportaal bij mijn gegevens – afwezigheid doorgeven – annuleren
b. in de OuderApp bij afwezigheid.
5. Op het einde van het kalenderjaar maken wij een overzicht van de afwezigheid
van uw kind. Wanneer uw kind(eren) meer gebruik heeft/hebben gemaakt dan is
overeengekomen in het contract (46 of 48 weken per jaar), ontvangt u een extra
factuur voor deze dagdelen.

