Welkom bij Spring Kinderopvang
Spring is er voor iedereen. We willen dat iedereen kan meedoen en gebruik kan maken

Aanbod
2021

van onze opvang. Daarom kijken we elke dag hoe we het nog beter kunnen doen.
Op basis van gesprekken met ouders hebben we ons aanbod voor 2021 verbeterd.
De basis blijft hetzelfde, maar we voegen maatwerk toe. Zo bieden we nog meer keuze
en flexibiliteit. De belangrijkste veranderingen hebben we hier voor je op een rij gezet.

Het hele jaar zorgeloze
opvang
Favoriet bij de meeste ouders blijft de 52
weken-opvang. Heerlijk om een vaste plek
te hebben voor je kind(eren) en elke week te
weten waar je aan toe bent. Daarom blijft dit
ons voordeligste product.

Zonnige vakanties
Alleen 7 weken vakantieopvang? Dat
kan! Ideaal voor de wat oudere kinderen
die tijdens schoolweken geen opvang
nodig hebben, maar net te jong zijn om
hele vakantiedagen alleen thuis te zijn.

Nieuw om-de-week-opvang
We kregen veel vraag naar opvang om de week,
bijvoorbeeld voor gescheiden ouders of werkende ouders in wisseldiensten. En dat hebben we
nu mogelijk gemaakt. Lees er alles over op onze
website.

Ruilen mag. Als het kan

7 weken vakantie

Soms zit je omhoog. Door (familie-)omstandigheden, of als je extra moet werken voor een
zieke collega bijvoorbeeld. We hebben onze
ruilregels eenvoudiger gemaakt. Met
meer flexibiliteit. We denken graag

Nu nog eenvoudiger en flexibeler

met je mee binnen de mogelijkheden

We willen onze service en het contact met onze ouders blijven verbeteren.

die er zijn. Kijk maar snel op

Voor volgend jaar betekent dit in ieder geval:

de website.

• Er is opvang voor alle studiedagen en kindvrije dagen bij 52 weken opvang;
ongeacht wanneer school deze bekend maakt.
• Extra opvang en ruildagen aanvragen kan nu eenvoudig en snel via de
Ouderapp. Ook handig voor vragen of contact met de locatie.
Benieuwd naar alle wijzigingen? Bekijk dan onze vernieuwde
leveringsvoorwaarden op de website.

0,4% hoger tarief in 2021
In 2021 wordt de kinderopvangtoeslag vanuit de overheid verhoogd

Check je tarief met de

met 3,5%. Vanwege gestegen kosten en om te kunnen blijven

online rekenhulp

investeren in kwaliteit worden onze tarieven voor de basisproducten

Wat dit voor jouw maandbedrag

3,9% hoger. Per saldo dus een lichte stijging van 0,4%. Onze maat-

betekent, verschilt per situatie

werkproducten indexeren met 4,5%.

en per gezin. Met de rekentool op
onze website maak je heel
eenvoudig een berekening van je
kosten voor volgend jaar.

Maak je nog geen gebruik van de 52 weken-opvang, dan adviseren we je sowieso de kosten
daarvan eens uit te rekenen. Het is echt onze meest voordelige opvang en we kunnen die dan
ook van harte aanbevelen.

Check je tarief
met de
online rekenhulp

Hiermee helpen we je graag in 2021
Een goede basis krijg je met 40 of 52 weken

dagopvang

peuteraanbod

buitenschoolse opvang

En met de volgende opties bieden we jou de opvang op maat

extra opvang

vervroegde of verlengde opvang

om-de-week opvang

flexibele opvang

gastouderopvang

vakantieopvang

(Let op: per locatie kunnen de mogelijkheden verschillend zijn)

Voor alle informatie over onze productvormen en de bijbehorende voorwaarden kun
je terecht op onze website. Heb je vragen, bel dan met onze klantenservice.
We helpen je graag met een advies dat bij jouw situatie en jouw kind(eren) past!

