VERENIGING VOOR PCPO TE RIJSSEN

TARIEVENOVERZICHT

GELDIG M.I.V. 1 november 2020

TUSSENSCHOOLSE OPVANG (OVERBLIJF)
*** J A A R L I J K S B E D R A G (bij X keren overblijf per week) ***

Soorten opvang

Fulltime
opvang
(4x/wk)

OPVANG OP VASTE DAGEN

Valuta
€

1x/wk

2x/wk

3x/wk

4x/wk

Per jr:

100,00

200,00

300,00

400,00

Per halfjr:

50,00

100,00

150,00

200,00

Prijs
per keer

400,00
Abonnement voor 1x, 2x, 3x of 4x per week

2,50

FLEXIBELE OPVANG (STRIPPEN)
Onregelmatige opvang (op wisselende dagen)

Minimale afname:

30,00

goed voor 10x opvang

3,00

BEPALINGEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG
OVEREENKOMST
De ouder/verzorger sluit per kind een contract voor tussenschoolse opvang af met Vereniging voor PCPO te Rijssen;
daarin worden de vaste dagen van een abonnement vastgelegd en/of hoe groot de minimale afname zal zijn in geval van flex-dagen.
Het contract dient tevens als machtiging voor automatische incasso van de opvangkosten. U dient hiervoor apart te tekenen.
Een factuur wordt in principe per e-mail verstuurd.
WIJZE VAN OPVANG:
OPVANG OP VASTE DAGEN
Bedoeld voor 1x, 2x, 3x of 4x opvang per week op vaste dagen; de opvangdagen zijn MA-DI-DO-VR gedurende circa 40* schoolweken per jaar;
er dient een abonnement te worden afgenomen. Vakantieweken worden niet doorberekend.
* Uitgesloten hiervan zijn studie,vrije, schoolreisje en tropen dagen. Dit wordt per school vast gesteld.
FLEXIBELE OPVANG (FLEX-DAGEN = STRIPPEN)
Bedoeld voor opvang op wisselende dagen (MA-DI-DO-VR) minimale afname 10x of als aanvulling op een niet-vaste-dagen abonnement minimum afname 10 x.
Afhankelijk van het gewenste of verwachte aantal opvangdagen dient de bovenvermelde minimale afname (of een veelvoud daarvan) te worden betaald.
Indien het aantal flex-dagen niet meer toereikend is, zal Vereniging voor PCPO te Rijssen automatisch een volgend voorschot in rekening brengen om daarmee
het saldo van de flex-dagen weer "in de plus" te krijgen.
COMBINATIE VAN OPVANG OP VASTE DAGEN EN FLEXIBELE OPVANG
Indien een kind naast vaste opvang van 1x, 2x of 3x per week af en toe extra moet worden opgevangen, kan naast het abonnement ook flexibele opvang
worden aangevraagd. Met een minimum afname van 10x.
BETALINGSWIJZE:
MACHTIGING VOOR AUTOMATISCHE INCASSO
Bij de inschrijving voor de tussenschoolse opvang verzoekt Vereniging voor PCPO te Rijssen de ouder(s)/verzorger(s) om een machtiging voor automatische incasso
van de verschuldigde opvangvergoeding af te geven; de opvangvergoeding wordt dan bij een abonnement per maand van uw rekening afgeschreven.
De facturatie voor de abonnementen zal elke maand plaats vinden.
De bedragen voor betaling van de eventuele extra flex-dagen worden dan ook automatisch van uw rekening afgeschreven.
De automatische incasso loopt via Vereniging voor PCPO te Rijssen.
N.B.: een machtiging wordt automatisch ingetrokken door het opzeggen/beëindigen van de opvang (schriftelijk of per e-mail) door ouder(s)/verzorger(s).
BETALING VOOR FLEXIBELE OPVANG :
Alleen betaling van het bedrag voor minimale afname of een veelvoud daarvan is mogelijk; betaling vooraf; alleen d.m.v. automatische incasso.
Strippenkaarten worden indien nodig maandelijks uitgeschreven en geïncasseerd.
ALGEMEEN :
Bij niet-tijdige betaling (in geval van een machtiging: bij onvoldoende saldo op uw rekening trachten wij 2x te incasseren) kan de opvang niet beginnen
resp. voortgezet worden. We zullen tijdig met u contact opnemen. De betalingsverplichting voor reeds verleende opvangdiensten blijft in dat geval bestaan.
Mochten er betalingsachterstanden ontstaan, dan zal de directeur van de betreffende school contact opnemen met de ouders.
Bij langdurige ziekte kan via de coördinator contact worden opgenomen over een eventuele (tijdelijke) stopzetting van het contract.
EINDE OPVANG :
De opvang eindigt automatisch wanneer het kind van school gaat; teveel betaald voorschot wordt gerestitueerd.
Bij tussentijdse opzegging (a.u.b. per brief of e-mail) dient u rekening te houden met 1 maand opzegtermijn.
Terugbetaling van teveel betaald voorschot vindt bij tussentijdse opzegging alleen plaats met inachtneming van 1 maand opzegtermijn (per de 1e van de maand);
teveel betaald abonnementsgeld wordt naar rato gerestitueerd.

