
Toelichting op de jaarcontracten. 
 
Hoeveel weken: 
U kunt vanaf 2016 kiezen voor 4 verschillende contracten. Het verschil zit hem in het aantal 
weken dat uw kind op het KDV komt. Als u kiest voor een 40 weken contract dan houdt dat 
in dat uw kind 12 weken niet naar het KDV komt. Bij 46 weken is dat 6 weken, bij 48 weken 
is dat 4 weken, maar bij 52 weken is uw kind het hele jaar welkom op het KDV.  
De dagen dat uw kind niet komt hoeven geen hele weken te zijn, als het uiteindelijk maar 
uitkomt qua uren. Als uw kind minder komt conform contract kunt u hiervoor geen restitutie 
krijgen. Als uw kind meer weken komt dan kunt u het jaarcontract wijzigen. 
 
Jaarcontract wijzigen: 
U kunt het jaarcontract altijd gedurende het jaar wijzigen in bijv. meer of minder uren. U vult 
dan een nieuw contract in via de site. Deze wijziging kan alleen per hele maand, met daarbij 
een maand wijzigingstermijn. Denk u eraan om de wijziging van het maandbedrag door te 
geven aan de belastingdienst?  
Het aantal weken wijzigen kan ook, maar omdat dit een lastige constructie is die op maat 
gemaakt moet worden kan dit alleen na overleg met de directeur.  
 
Opzeggen: 
De opzegtermijn van het jaarcontract is 1 maand. U kunt dit via de site doen onder het 
tabblad inschrijven en dan naar uitschrijven. Denkt u eraan als uw kind 4 jaar wordt en u wilt 
dat het naar BSO Tussen Thuis gaat hem of haar hiervoor ook tijdig in te schrijven? Wij gaan 
hier niet automatisch vanuit.  
 
Rekening: 
U krijgt conform contract in de eerste week na de opvangmaand de rekening per mail.  
 
Automatische incasso: 
Een automatische incasso is voor u en ons handig. U kunt via de site 
http://www.peuterthuis.nl/teksten/SEPA-machtiging-PT.docx deze downloaden en invullen. 
Omdat de automatische incasso getekend moet worden kunt u hem inleveren op het KDV of 
scannen naar info@peuterthuis.nl  
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