
 
 

 

Arrangementen kinderdagverblijven & buitenschoolse 
opvang 
 
 
Voorwaarden 52 weken kinderopvang & buitenschoolse opvang 

 U kunt uw kind het gehele jaar naar de kinderopvang brengen. 

 U kunt 6 ruildagen inzetten onder bepaalde voorwaarden: 
o Ruilen kan alleen als de bezetting het toelaat; 
o Ruildagen kunnen niet ingewisseld worden voor een feestdag of stakingsdag; 
o Ruildagen dienen binnen hetzelfde kalenderjaar opgenomen te worden; 

 U kunt onbeperkt extra dagen afnemen, waarbij u over de eerste 8 extra afgenomen 
dagen per kalenderjaar 50% korting ontvangt over het dan geldende uurtarief 
Eventuele overige extra dagen kunnen worden afgenomen tegen het reguliere 
geldende uurtarief.  

 Dit arrangement loopt vanaf ingangsdatum van de verzorgingsovereenkomst. 
Tussentijds wijzigen is mogelijk, mits één maand van te voren aangevraagd. 

 
Voorwaarden 48 weken kinderopvang & buitenschoolse opvang 

 Uw kind komt 4 weken niet naar de opvang. U kunt vakantie opnemen gedurende 3 
aaneengesloten weken en nog één andere week tijdens een zelf gekozen periode.  

 U kunt 6 ruildagen inzetten onder bepaalde voorwaarden: 
o Ruilen kan alleen als de bezetting het toelaat; 
o Ruildagen kunnen niet ingewisseld worden voor een feestdag of stakingsdag; 
o Ruildagen dienen binnen hetzelfde kalenderjaar opgenomen te worden; 
o Ouders met een arrangement van 48 weken kunnen uitsluitend in de 

opvangweken behorende bij hun contract ruildagen inzetten. 

 U kunt onbeperkt extra dagen afnemen, waarbij u over de eerste 6 extra afgenomen 
dagen per kalenderjaar 50% korting ontvangt over het dan geldende uurtarief. 
Eventuele overige extra dagen kunnen worden afgenomen tegen het reguliere 
geldende uurtarief. Uitsluitend af te nemen gedurende de weken dat uw kind de 
opvang bezoekt. 

 Dit arrangement loopt vanaf ingangsdatum van de verzorgingsovereenkomst. 
Tussentijds wijzigen is mogelijk, mits één maand van te voren aangevraagd. 

Mocht u onverhoopt toch behoefte hebben aan opvang gedurende de 4 weken per jaar dat 
uw kind Mirakel niet bezoekt, dan kan dat bij beschikbaarheid en tegen een aangepast 
uurtarief. 
 

 
 
 



 
 

 

  
Voorwaarden 46 weken: alleen voor de buitenschoolse opvang 
Dit arrangement vervalt per 1 januari 2020. Deze voorwaarden gelden alleen voor 
arrangementen die afgesloten zijn vóór 1 januari 2020. 

 Uw kind komt 6 weken niet naar de opvang. Voor het indelen van deze 6 opvangvrije 
weken heeft u twee keuzemogelijkheden: 

o Uw kind komt niet naar de opvang: drie weken in de zomerperiode, twee 
weken in de kerstvakantie en één week in de voorjaarsvakantie. 

o Uw kind komt gedurende zes weken tijdens de zomerperiode niet naar de 
opvang. 

 U kunt 6 ruildagen inzetten onder bepaalde voorwaarden: 
o Ruilen kan alleen als de bezetting het toelaat; 
o Ruildagen kunnen niet ingewisseld worden voor een feestdag of stakingsdag; 
o Ruildagen dienen binnen hetzelfde kalenderjaar opgenomen te worden; 
o Ouders met een arrangement van 46 weken kunnen uitsluitend in de 

opvangweken behorende bij hun contract ruildagen inzetten. 

 U kunt onbeperkt extra dagen afnemen, waarbij u over de eerste 4 extra afgenomen 
dagen per kalenderjaar 50% korting ontvangt over het dan geldende uurtarief. 
Eventuele overige extra dagen kunnen worden afgenomen tegen het reguliere 
geldende uurtarief. Uitsluitend af te nemen gedurende de weken dat uw kind de 
opvang bezoekt. 

 Dit arrangement loopt vanaf ingangsdatum van de verzorgingsovereenkomst. 
Tussentijds wijzigen is mogelijk, mits één maand van te voren aangevraagd. 

Mocht u onverhoopt toch behoefte hebben aan opvang gedurende de 6 weken per jaar dat 
uw kind Mirakel niet bezoekt, dan kan dat bij beschikbaarheid en tegen een aangepast 
uurtarief. 
 


