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Openingstijden 
 
➢ Stap Voor Stap is geopend elke werkdag van 07:00 – 18:00 uur. 
➢ Plaatsing van het kind kan op iedere geopende dag van de week. 
➢ Het kan zijn dat er geen plaats is, in dat geval hebben wij een wachtlijst. 
➢ Stap Voor Stap is het gehele jaar geopend met uitzondering van  

- Nieuwjaarsdag 
- Koninginnedag 
- Tweede Paasdag 
- Hemelvaartsdag 
- Tweede Pinksterdag 
- Bevrijdingsdag (eenmaal per 5 jaar) 
- Eerste Kerstdag 
- Tweede Kerstdag 

 
Haal en brengtijden van het kind 
 
Met het kinderdagverblijf worden afspraken gemaakt over haal- en 
brengtijden. 
Uw kind wordt verwacht op de afgenomen opvangtijden zoals het 
overeengekomen tussen u en Kinderopvang Stap Voor Stap.  
Het eerder brengen en het later ophalen dan de overeengekomen contracttijd 
van uw kind wordt in rekening gebracht, deze extra tijd wordt per uur 
doorberekend. 
 
Flexibele uren 
 
Bij het afnemen van flexibele uren worden de opvanguren in rekening 
gebracht. U kunt uw aanvraag min. 1 week voor de aangevraagde opvangdag 
kosteloos annuleren. Doet u dit binnen 1 week voor de aangevraagde 
opvangdag dan worden de aangevraagde opvanguren in rekening gebracht.  
 
Aanmelding 
 
Wanneer u gevraagd wordt uw kind(eren) aan te melden m.b.t. vakanties, 
vragen wij u binnen gestelde termijn te reageren. 
Wanneer u niet reageert wordt uw kind verwacht op de overeengekomen 
opvangdag / opvangtijd contract. 
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Afmelding 
 

- Als uw kind ziek is of om een andere reden niet de opvang kan komen 
wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk door te geven. 

- Vrije dagen graag van tevoren doorgeven.  
 
Ziekte 
 

- Wanneer uw kind ziek is, zullen wij in overleg met u, nazien of de groep 
het toelaat dat uw kind naar de opvang komt. 

Wordt uw kind onder opvangtijd ziek, dan zal de leidster altijd contact met u 
opnemen om samen te beslissen in het belang van het kind. 
In geval van ziekte is het handig om een noodopvangadres achter de hand te 
hebben. 
Indien uw kind of een van diens huisgenoten een infectieziekte heeft 
opgelopen bent u verplicht dit te melden aan de leidster. 

- Als uw kind ziek is en daardoor niet naar de opvang kan komen vervalt 
deze opvangdag.  
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Leeftijd 
 

- Het kinderdagverblijf is er voor kinderen in de leeftijdsgroep van 10 
weken tot en met 12 jaar. 

 
Bereikbaarheid 
 

- Op de tijden dat uw kind op het kinderdagverblijf aanwezig is dient er 
een noodopvangadres en telefoonnummer bekend te zijn waarop u 
bereikbaar bent. 

In het laatste geval is het handig om deze personen ook eens kennis te laten 
maken met de leidster van het kinderdagverblijf. 
 
Ophalen  
 

- Wanneer u uw kind door iemand anders laat ophalen dient dit te worden 
doorgegeven aan de leidster. 

- Wanneer uw kinderen gebruik maken van de buitenschoolse opvang en 
van de dagopvang, vragen wij u uw kind eerst op te halen bij de 
dagopvang en daarna bij de buitenschoolse opvang.  

 
Wat mee te nemen naar Stap Voor Stap 
 
➢ Ontbijt, als uw kind dit nog niet thuis heeft gedaan 
➢ Graag hebben wij van alle kinderen 0-4 jaar een set verschoning kleertjes 
➢ Wij verzoeken u uw kind(eren) kleding aan te doen waarmee gespeeld 

mag worden (binnen/buiten) 
➢ We vragen u rubberen laarsjes achter te laten op de kinderopvang  i.v.m. 

het buitenspelen en de verzorging van de dieren. 
➢ Een fopspeen wordt vanuit thuis meegebracht 
➢ Fles + flesvoeding wordt vanuit thuis meegebracht 

 
Mentorschap  
 
De mentor van uw kind op de dagopvang en de buitenschoolse opvang is 
Mariëlle. Voor de dagopvang wordt u jaarlijks uitgenodigd om de voortgang 
van uw kind te bespreken. Mariëlle overlegt de voortgang met de betreffende 
collega’s die bij uw kind op de groep werken. 
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Wat verzorgt Stap Voor Stap 
 
➢ Fruit 
➢ Lunch  
➢ Fruit- en groentepotjes worden vanuit Stap Voor Stap verzorgd tot de 

leeftijd van 18 maanden 
➢ Slaapzakken worden vanuit Stap Voor Stap verzorgd 
➢ Luiers worden vanuit Stap Voor Stap verzorgd 

 
Parkeerbeleid 
 
➢ De auto/motor /scooter  waarmee uw kind gebracht wordt dient 

geparkeerd te worden op het daarvoor bestemde parkeerterrein. 
➢ Het parkeerterrein is alleen bedoeld voor het brengen en halen van uw 

kind. 
 
Financiën 
 
➢De kosten voor de kinderopvang, hierover kunt u navraag doen bij één van de 
leidsters. 
Afhankelijk van uw individuele situatie wordt uw maandelijkse bijdrage vast 
gesteld door de belastingdienst. Hiervoor kunt u een proefberekening maken 
op https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ 
  
Facturatie 
 
Voor de opvanguren wordt een factuur opgemaakt. Deze dient binnen de 
gestelde termijn overgemaakt te zijn! De factuur wordt de 20ste  van de maand 
via de e-mail naar u verstuurd,  uw betalingstermijn bedraagt 10 dagen na 
dagtekening. 
Bij het overmaken van de factuur vragen wij u om het factuurnummer te 
vermelden. 
Wanneer u meer dan 2 maanden geen factuur heeft voldaan, zijn wij 
genoodzaakt uw opvang per direct stop te zetten tot de factuur alsnog is 
voldaan.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
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Opzeggen 
 
Wanneer u voor de 1e van de nieuwe maand uw opvang via de e-mail opzegt, 
dan wordt er nog 1 maand in rekening gebracht. 
Wanneer u uw opvanguren wilt verminderen, dan geldt dezelfde regel als bij 
het opzeggen van uw opvang. 
 
Aansprakelijkheid 
 
Het kinderdagverblijf aanvaart geen aansprakelijkheid voor het wegraken of 
beschadigen van kleding en/of meegenomen speelgoed. 
 
Geschillencommissie 
 
➢ U kunt direct contact opnemen nadat u de stappen heeft doorstaan van 

de klachtenregeling van Stap Voor Stap.  
De geschillencommissie is te bereiken op:  
Telefoonnummer: 070 - 310 53 10 
Website: www.degeschillencommissie.nl    

 
Wij willen u hartelijk bedanken voor het doorlezen van onze huisregels. 
Indien er nog vragen onduidelijk/onbeantwoord voor u zijn, dan horen wij het 
graag. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Stap Voor Stap 

http://www.degeschillencommissie.nl/

