Omdat elk kind telt…

Tegoeden vakantieopvang BSO 2019
Speciaal voor ouders die opvang tijdens de 40 schoolweken nodig hebben en minder
dan de volledige 12 weken opvang in de schoolvakanties, bieden wij de mogelijkheid
voor het inkopen van extra vakantietegoeden als aanvulling op een
schoolwekenovereenkomst.
Het tegoed schaft u aan naar behoefte met een minimum van 3 dagen. U betaalt het
tegoed ineens en ontvangt meteen 2% korting of u betaalt in termijnen. Met deze
vooraf aangevraagde tegoeden bent u verzekerd van opvang in de schoolvakanties,
mits tijdig ingediend (tot 2 weken voor de start van de betreffende vakantie!)

Voorwaarden
U vraagt het tegoed aan via onze website. Houdt u hierbij wel rekening met een
verwerkingstijd van ongeveer 2 weken.
hoeveelheid aangevraagde dagen)
opvang dag aan via de Bimbola app en betaalt deze uit uw tegoed.
het formulier “Vakantieopvang 2019” of een roostervrije dag van de school van uw
kind.
(1 januari – 31 december). Niet opgenomen dagen vervallen per 1 januari van het
volgend jaar. Er vindt geen restitutie plaats van niet gebruikte dagen.
vang, worden de resterende maandtermijnen van
een aangevraagd tegoed in 1x gefactureerd. Niet gebruikte dagen worden op
verzoek gerestitueerd onder aftrek van € 25,00 administratiekosten.
niet overdraagbaar op een ander kind.
Hoe zit het met de kinderopvangtoeslag? U kunt de uren verdelen over de maanden
waarin de betaling plaatsvindt bij het aanvragen/wijzigen van uw
kinderopvangtoeslag.
Voorbeeld:
U vraagt 6 dagen vakantietegoed aan voor 2019 a 10 uur per dag.
Het totale tegoed kost u dan 6 x 10 uur = 60 uur a € 7,79 (2019) U ontvangt de factuur dan in 1x
(€ 458,05 met korting) of in 3 maandtermijnen van 20 uur a € 7,79 (€ 155,80)
Bovenop uw reguliere (schoolweken) overeenkomst kunt u dan gedurende 3 maanden 20 uur extra
opgeven aan de Belastingdienst voor het bepalen uw kinderopvangtoeslag. Na die 3 maanden wijzigt u
het aantal uren weer terug naar alleen de schoolwekenovereenkomst. Overigens kunt u deze 2
wijzigingen wel achter elkaar op dezelfde dag doorgeven.
U kunt er ook voor kiezen de uren over de resterende maanden van het jaar te verdelen. Houdt er dan
wel rekening mee dat uw eigen bijdrage gedurende de termijnmaanden van Bimbola hoger is.

Informatie

Onze Klantendesk helpt u graag. Stuur een email naar
klantendesk@bimbola.nl of bel met 010-2132027 en kies voor optie 1.
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