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producten en
tarieven 2022
PRODUCTEN
Villa Yip Kinderdagverblijf biedt hele dagopvang en
opvang per dagdeel. Het is tevens mogelijk om een
combinatie van beide vormen te kiezen. Flexopvang
kan additioneel worden afgenomen per dagdeel.
Opvang geschied vanaf een minimale afname van 2
dagdelen per week.
KINDEROPVANGTOESLAG
De overheid draagt bij in de kosten voor het gebruik
van kinderopvang. Het bedrag wat overblijft na
aftrek van de kinderopvangtoeslag noemt men netto
kosten. Dit zijn de kosten welke daadwerkelijk voor
eigen rekening zijn. Zoals je ziet is onze kinderopvang dus heel goed betaalbaar.

INCLUSIEF
Prijzen zijn inclusief voeding en verzorgingsproducten (waaronder luiers). Evenals Nutrilon
flesvoeding. Afwijkende voedingsproducten (gluten
vrij, lactose vrij e.d.) dienen van huis meegenomen te
worden. Daarnaast kennen wij ook een ruilservice
t.a.v onze opvang. Voor meer info ga je naar
villayip.nl.

daadwerkelijke kosten voor eigen rekening
Bruto toetsings- Kosten per maand
inkomen per jaar 1 opvangdag per
week (1e kind)
€ 20.000
€ 40.000
€ 60.000
€ 80.000
€100.000

€ 54
€ 85
€ 123
€ 178
€ 233

Kosten per maand
1 opvangdag per
week (2e kind)
€ 54
€ 59
€ 63
€ 76
€ 87

PRODUCTOVERZICHT 2022 *

*.

Product

Bruto
uurtarief

Hele dagopvang **
Dagdeel opvang **
Incidentele opvang dagdeel ***

€ 9,30
€ 9,37
€ 9,70

Gemiddelde opvanguren
per maand per dag(-deel)
46,93
23,47
-

Gemiddeld bruto maandtarief per dag(-deel)

€ 436,45
€ 219,91
-

Op al onze producten en tarieven zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing (villayip.nl). CAO feest-/sluitingsdagen zijn volledige verdisconteerd in onze prijsstellingen
en kunnen niet worden geruild. Uw maandelijks gemiddelde factuurbedrag wordt berekend over het totaal aantal contractuele opvanguren per kalenderjaar. U ontvangt 12
keer per jaar een factuur welke middels automatische incasso voorafgaand aan de opvangmaand van uw rekening wordt afgeschreven.
** Hele dagopvang geschied tussen 7.30 en 18.30. Dagdeel opvang vindt plaats tussen 7.30 - 13.00 e/o 13.00 - 18.30. Minimale afname 2 dagdelen.
*** Incidentele opvang is enkel af te nemen i.c.m met een lopende opvangovereenkomst hele dagopvang e/o dagdeel opvang.
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products &
RATES 2022
PRODUCTS
Villa Yip offers whole day childcare and daypart
childcare. It is also possible to choose a
combination of both. Also occasional (flex) childcare
per daypart is possible***. Childcare is provided
from a minimum purchase of 2 dayparts per week.

INCLUDING
Nutrition and various care products including
diapers are included in our prices. As also Nutrilon
bottle-feeding. Deviating food products (gluten-free,
lactose-free, etc.) must be taken from home.

Your AcTUAL NET COSTs
NET COSTS
The Dutch government contributes to the costs for
the use of childcare. The amount that remains after
deduction of the childcare allowance is called net
costs. These are the costs that are actually for your
own account. As you can see, our childcare is very
affordable.

Gross income
per year

€ 20.000
€ 40.000
€ 60.000
€ 80.000
€100.00

Net costs per
month1 day of
childcare per week
(1st child)

Costs per month1
day of childcare
per week (2nd
child)

€ 54
€ 85
€ 123
€ 178
€ 233

€ 54
€ 59

€ 63
€ 76
€ 87

PRODUCTOVErview 2022*
Product

Gross hourly
rate

Whole day childcare **
Daypart childcare**
Incidental childcare per daypart***

€ 9,30
€ 9,37
€ 9,70

*.

Average childcare hours per
month per day(-part)
46,93
23,47
-

Average gross monthly
rate per day(-part)

€ 436,45
€ 219,91
-

Our terms of delivery apply to all our products and rates (villayip.nl). National CLA/Holiday closing days are fully discounted in our pricing and can not be swapped. Your
monthly average invoice amount is calculated on the total number of contractual childcare hours per calendar year. Twelve times a year you receive an invoice that is
collected by direct debit preceding the month in which the childcare services take place.
**
Whole day childcare is provided between 7.30 and 18.30. Daypart childcare is provided between 7.30 - 13.00 a/o 13.00 - 18.30. Minimum purchase is 2 dayparts.
*** Incidental childcare is only available in combination with a permant contract agreement based on whole day- or daypart childcare.

VILLA YIP B.V. LEVERINGSVOORWAARDEN
Aanmelding
Ouders kunnen kinderen altijd aanmelden bij Villa Yip Kinderdagverblijf, ook als het een nog niet geboren kind betreft. Wel moet de vermoedelijke
bevallingsdatum bekend zijn. Kosteloos aanmelden kan via villayip.nl. U kunt telefonisch, per email of via villayip.nl een afspraak maken voor een rondleiding
voordat u definitief beslist over uw aanmelding. Er wordt in principe gestart met opvang per de 1e of de 16e van de maand.
Mogelijk heeft u recht op kinderopvangtoeslag vanuit de Rijksoverheid. Deze regeling wordt uitgevoerd door de belastingdienst. Meer info op toeslagen.nl. Indien
u in geval van het ontbreken van een werkgever niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op uw
gemeente. Het meldpunt kinderopvang van uw gemeente kan u mogelijk verder helpen.
Plaatsing
Er kan tot plaatsing worden overgegaan als het kind tenminste 2 dagdelen per week het kinderdagverblijf gaat bezoeken en de beroepskracht-kindratio (BKR) dit
toelaat. Wanneer wordt overgegaan tot reservering van de gewenste dagdelen ontvangen de ouders/verzorgers een plaatsingsovereenkomst (offerte). Deze
heeft u ook nodig t.a.v de kinderopvangtoeslag vanuit de Rijksoverheid. Als de plaatsing niet direct mogelijk is plaatsen wij uw kind op de wachtlijst. Bestaande
klanten krijgen voorrang op de wachtlijst. Voor aanvang van de opvang wordt er een plaatsingsovereenkomst afgesloten tussen u en Villa Yip BV. Hierop zijn
onze leveringsvoorwaarden en de algemene voorwaarden Branche Kinderopvang van toepassing. De algemene voorwaarden Branche Kinderopvang zijn landelijk
bindend verklaard door Branche Kinderopvang & Stichting BoinK. Beide vindt u op villayip.nl.
Betaling
Betaling verloopt in 12 gelijke periodes per automatische incasso op of rond de 27ste van de maand voorafgaand aan de maand waarin de dienstverlening
plaatsvindt. Voor meer info zie onze productinformatie op villayip.nl.
Opzeggen
Tussentijds opzeggen is mogelijk. Dit dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand.
Annuleren
Annuleren van (nieuwe) contracten waarvan de opvang nog niet daadwerkelijk van start is gegaan is tevens mogelijk. De annuleringskosten betreffen in deze 1 maand
ingaande op de eerste dag waarop de opvang volgens het (nieuwe) contract van start zou gaan. Deze annuleringskosten worden in rekening gebracht conform de
geldende afspraken betreffende automatische incasso (zie betaling).
Ter informatie: het beleid rondom opzegging en annulering is strikt vastgesteld conform de algemene voorwaarden Branche Kinderopvang welke landelijk billijk en
bindend zijn verklaard door de belanghebbende partijen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de algemene voorwaarden Branche Kinderopvang (zie villayip.nl).
Daarnaast maken wij u erop attent dat u deze wijziging ook tijdig doorgeeft aan de belastingdienst in verband met uw kinderopvangtoeslag. Voor meer informatie
verwijzen wij tevens naar onze FAQ’s op villayip.nl.

Openingstijden en sluitingen
Villa Yip Kinderdagverblijf is geopend van maandag t/m vrijdag tussen 07.30 en 18.30 uur. Wij zijn gesloten op (CAO) nationale feestdagen en in de periode 1e kerstdag
t/m nieuwjaarsdag. Daarnaast zijn wij één keer per 5 jaar gesloten op 5 mei conform de CAO Kinderopvang. Meer info vindt u in onze FAQ’s op villayip.nl.
Klachten
Villa Yip Kinderdagverblijf kent een klachtenregeling. Voor meer informatie zie villayip.nl of neem contact op met ons kantoor.
Aansprakelijkheid
Villa Yip B.V. heeft voor haar personeel een WA verzekering afgesloten. Villa Yip Kinderdagverblijf is slechts aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen van
haar personeelsleden of de door haar ingeschakelde derden, voor zover zij wettelijk hiervoor aansprakelijk is, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot
maximaal het bedrag van de schade waarvoor de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Villa Yip B.V. dekking biedt. Villa Yip B.V. aanvaard geen
aansprakelijkheid voor het wegraken of beschadigen van kleding en door de kinderen en of ouder(s)/verzorger(s) meegebracht speelgoed, camera’s of andere
bezittingen.

Privacy
Er zijn privacy regels van toepassing conform de wet AVG op de door u verstrekte gegevens. Dit houdt in dat deze gegevens niet worden verstrekt aan derden
zonder uw toestemming.
Medezeggenschap
Villa Yip Kinderdagverblijf kent een oudercommissie. De oudercommissie behartigt diverse ouderbelangen. Voor meer informatie zie villayip.nl.
Beeldmateriaal en publiciteit
Regelmatig worden er opnames gemaakt in ons kinderdagverblijf. Deze kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben
vernemen wij dit graag van u.
Algemene voorwaarden Branche Kinderopvang
Op onze leveringsvoorwaarden en plaatsingsovereenkomsten/contracten zijn de algemene voorwaarden Branche Kinderopvang van toepassing. Zie villayip.nl.
Aan de gegevens zoals vermeld kunnen geen rechten worden ontleend.
© 2021 Villa Yip B.V

