Informatie Strippenkaart Kinderdagverblijf 't Armhoes
De strippenkaart is bedoeld voor:
a) ouders die al een contract hebben bij KDV 't Armhoes en incidenteel extra opvang af willen nemen
b) ouders die geen contract hebben bij KDV 't Armhoes en incidenteel opvang af willen nemen
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Lees onderstaand de volledige spelregels en de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag
voordat u de strippenkaart aanvraagt.
Voor de kinderopvangtoeslag (KOT) is het belangrijk, dat u rekening houdt met het aantal uren
opvang dat u hierdoor eventueel extra afneemt; die zijn immers vanaf januari 2012 gekoppeld aan het
aantal uren dat u werkt. U mag maximaal factor 1,4 x het aantal uren dat u werkt afnemen.
Als u niet in aanmerking komt voor KOT, ontvangt u geen subsidie en betaalt u het bruto
bedrag netto.
Mogelijkheden strippenkaart
Elke strip staat voor een half uur opvang, tussen 07.30 ‘s morgens en 18.30 uur ‘s avonds.
Afname is alleen mogelijk als dit binnen de reguliere kindbezetting en de daarop afgestemde
inzet van de groepsleiding past. Dit is ter beoordeling aan de pedagogisch
medewerker/locatiemanager.
Reguliere en Flexibele opvang gaan ten alle tijde voor.
Werkwijze strippenkaart
De grootte van de strippenkaart is 10, 25, 50 of 100 strippen. De minimale afname per keer is 3
uur.
U kunt een strippenkaart aanvragen via een aanvraagformulier. Dit formulier is op de locatie
verkrijgbaar.
Voor ouders die een contract hebben, geldt dat de gehele strippenkaart per eerstvolgende
factuurdatum gefactureerd wordt, ongeacht wanneer u de uren feitelijk opneemt.
Voor ouders die geen contract hebben, geldt dat de factuur voor de strippenkaart betaald
moet zijn, voordat er gebruik van wordt gemaakt.
De kosten van de strippenkaart komen in aanmerking voor de KOT. De Wet kinderopvang
vergoedt de opvang per kind. Hierdoor is het alleen mogelijk om een strippenkaart op naam van uw
kind af te geven. Bij meerdere kinderen in een gezin geldt voor ieder een eigen strippenkaart.
Om in aanmerking te komen voor KOT, dient er een overeenkomst te zijn tussen de ouder en
het KDV. Hierin dient te staan: naam, geboortedatum, adres kind, soort opvang, uurprijs,
ingangsdatum en aantal opvanguren (= aantal uren van de strippenkaart). Ons aanvraagformulier
voldoet hieraan.
Het totaal van het aantal uren op uw strippenkaart(en) komt in aanmerking voor KOT.
Hiervoor ontvangt u aan het eind van het jaar een jaaropgave voor de belastingdienst.
Na datum van afgifte is de strippenkaart maximaal één jaar geldig. Ongebruikte strippen
worden niet geretourneerd.
Mocht het voorkomen dat u i.v.m. drukte op de locatie de meeste strippen (>50%) niet heeft
kunnen opmaken aan het einde van de geldigheidsduur van uw kaart, dan zal de locatiemanager
beslissen de overgebleven strippen te crediteren.
Groepsleiding/locatiemanager noteert bij afname het verbruik op de strippenkaart en u als
ouder zet een handtekening. De strippenkaart blijft op de locatie.
Kosten strippenkaart
totaal per kaart
10 strippen
€
32,30
25 strippen
€
75,00
50 strippen
€
137,50
100 strippen
€
250,00

€
€
€
€

per uur
6,46
6,25
5,75
5,25

per half uur
€
3,23
€
3,00
€
2,75
€
2,50

opvanguren per jaar
5
12,5
25
50

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@kdv-armhoes.nl of bellen naar Anita Westhuis
06-45286529 of kom gewoon even binnen!

