Plaatsingsprocedure
Aanmelding
Als u uw kind wilt aanmelden voor onze peuterspeelzaal,
kunt u het digitale inschrijfformulier invullen op onze
website (www.peuterspeelzaaldetriangel.nl).
De Triangel heeft een open aannamebeleid. Dat wil
zeggen dat wanneer u de grondslag, de doelstelling
en de visie op opvoeding bij voorkeur deelt, maar
tenminste respecteert, u uw peuter kunt aanmelden.
Plaatsing
Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt er
contact met u opgenomen en besproken wanneer uw
kind geplaatst kan worden.
Twee maanden voor de start van de plaatsing krijgt
u de plaatsingsovereenkomst, de doorlopende
SEPA-machtiging, een informatieboekje en een
welkomstkaartje toegestuurd. Graag ontvangen wij
de plaatsingsovereenkomst en doorlopende SEPAmachtiging binnen 14 dagen retour.
Wanneer het inschrijfgeld (€ 15,00 euro) betaald is, is de
inschrijving definitief. Bij annulering van de inschrijving
is er geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.
Kinderen worden geplaatst per eerste van de maand.
Plaatsingsbeleid
Kinderen kunnen vanaf 2 jaar en 3 maanden geplaatst
worden. De datum van inschrijving, gecombineerd met
de gewenste ingangsdatum en het gewenste dagdeel is
bepalend voor de volgorde van plaatsing.
Uw kind kan voor één of meerdere dagdelen geplaatst
worden.
Tussentijds overplaatsen naar een andere dagdeel of
locatie is mogelijk, als er plaats is in de desbetreffende
groep. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Na de plaatsing van uw kind is het mogelijk om de
groep waarin uw kind komt te bekijken. Hiervoor maakt
u een afspraak met de leidster. U kunt met de leidster
overleggen hoe vaak het kind komt wennen. Dit doet
u samen met uw kind. U blijft als ouder/verzorger ook
op de groep. Dit wenmoment bedraagt ongeveer een
half uur.

VVE-indicatie. Voor de actuele tarieven verwijzen wij u
naar onze website.
•

•
•
•
•
•

Bij de facturering wordt uitgegaan van het
jaarbedrag en het aantal uren per jaar en deze
worden vervolgens gedeeld door 12 maanden. Zo
krijgt u elke maand hetzelfde bedrag en/of hetzelfde
aantal uren gefactureerd (ongeacht het aantal uren
dat u werkelijk afneemt in die maand).
Door afrondingsverschillen kan het factuurbedrag
iets afwijken.
Wij factureren maandelijks vooraf en innen per
automatische incasso.
Bij geen automatische incasso zien wij ons
genoodzaakt om u € 3,50 extra per maand in
rekening te brengen voor administratiekosten.
Bij regelmatig onvoldoende saldo, behoudt het
bestuur zich het recht om de plaatsing te beëindigen.
In het geval van langdurige ziekte kan in overleg de
betaling opgeschort worden.

Beëindiging plaatsing
Kinderen mogen tot de leeftijd van 4 jaar onze
peuterspeelzaal bezoeken.
Zonder tegenbericht beschouwen wij de maand
waarin uw peuter 4 jaar wordt als laatste te bezoeken
en te betalen maand. Indien u eerder wilt stoppen,
dient u rekening te houden met een opzegtermijn.
De opzegtermijn is tenminste één volledige
kalendermaand. Dit dient u schriftelijk of via email
(info@peuterspeelzaaldetriangel.nl) vóór de 1e van de
maand aan ons door te geven.
Als blijkt dat een kind een negatieve invloed heeft op
de groep en hier komt geen verbetering in dan zal in
overleg met ouders/verzorgers, leidsters en eventueel
coördinator de plaatsing stop gezet worden.

Tarieven
De gemeente Nijkerk maakt onderscheid tussen ouders/
verzorgers die recht hebben op kinderopvangtoeslag en
zij die daar geen recht op hebben. Verder wordt er een
onderscheid gemaakt tussen kinderen met en zonder
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