
Sluiten 40 of 52 weken net niet aan of heb  
je nog iets meer nodig? Vraag dan aan onze 
klantenservice wat er extra mogelijk is op 
jouw locatie. De mogelijkheden voor flexibel 
maatwerk (extra opvang, om-de-week opvang, 
flexibele dagopvang en 4 t/m 10 weken 
vakantieopvang op de bso) zijn namelijk per 
locatie verschillend. Bekijk al onze flexibele 
producten op onze website.

Welke extra’s  
kies je?

Ga je voor 52 weken of voor 40 weken? 
Hoeveel dagen heb je nodig? Voor of na 
school? En welke dagen van de week? 
Denk er nog eens goed over na, controleer 
je keuzes tot nu toe en pas ze eventueel 
aan. Als je dat doet, heb je een zorgeloos 
jaar met 52 of 40 weken een vaste plek 
voor je kind. Dat geeft rust en zekerheid.

Nieuwsgierig naar jou
Spring is er voor iedereen. We willen  
dat iedereen mee kan doen en gebruik 
kan maken van onze opvang. Daarom 
bieden we een stevige basis met 52 of  
40 weken en daarbovenop extra keuze 
en flexibiliteit. 

Ruilen mag. Als het kan 

Een vervangende opvangdag aanvragen 
mag bij Spring*, maar kan helaas lang  
niet altijd. Door de kwaliteit die we  
bieden - en de wettelijke eisen -  
is er een maximum aan de  
grootte van onze groepen.  
Daarom blijft het slim om  
samen goed vooruit te kijken. 

*  De voorwaarden voor het aanvragen van vervangende 
opvangdagen blijven in 2023 zoals ze waren. 

Meer weten?
Wil je meer weten over onze tarieven, over 
de kwaliteit die we bieden of heb je nog 
vragen over ons aanbod? Neem dan contact 
op met onze collega’s van de klantenservice. 

klantenservice@spring-kinderopvang.nl
088 2088 200

spring-kinderopvang.nl

Samen vooruitkijken

Gaat er komend jaar iets veranderen in  
de schooltijden van je kind? Werk je 
misschien meer of juist minder? Of 
tegenwoordig meer of minder vanuit huis? 
Kijk nog eens goed naar je situatie en 
wensen. Vul vervolgens onze rekenhulp in 
en kom zo tot de best passende oplossing. 

Nieuwe tarieven voor 2023 
Omdat we goede, gezonde en veilige 
kinderopvang willen leveren, blijven we 
investeren in kwaliteit. Om dat ook volgend 
jaar te kunnen doen moeten we vanwege 
de fors gestegen kosten – onder andere van 
energie, leveranciers en loon – onze bruto 
tarieven voor 2023 verhogen. Gelukkig 
wordt ook de kinderopvangtoeslag vanuit 
de overheid verhoogd en worden de 
inkomensschalen iets gunstiger. We realiseren 
ons dat deze verhoging van onze tarieven 
een stevige impact kan hebben. Wat de 
tariefswijziging voor jullie netto maandbedrag 
betekent, verschilt per situatie en per gezin.

Check je tarief met de
online rekenhulp

Weet je welke opvang je wil?  
Of wijzigt er niets? Bereken 

dan met de rekenhulp 
wat de kosten voor je 
zijn. De rekenhulp gaat 
uit van onze tarieven  
(bruto), maar laat ook 
de te verwachten 
kinderopvangtoeslag 
zien. Zo weet je precies 
wat de kinderopvang je 
netto gaat kosten. 

Klopt de basis 
nog voor jou?

We denken graag mee 
Er kan veel bij Spring, zeker als we op tijd 
samen je wensen bespreken. Door de 
kwaliteit die we bieden - en de wettelijke 
eisen - is er een maximum aan de grootte van 
onze groepen. Daarom is het slim om vooruit 
te kijken en op basis daarvan te kiezen. 

Een vervangende opvangdag aanvragen mag, 
maar kan helaas niet altijd. En op het laatst 
besluiten over vakantieopvang is misschien 
niet zo verstandig. We helpen je graag de 
goede keuzes te maken. Ons advies; begin 
met een goede basis!

Continurooster op school?  
Veel scholen zijn overgestapt op een 
continurooster. Dat biedt mogelijkheden 
voor je eigen werktijden, en wie weet  
ook voor andere dagen of tijden opvang.  
De dinsdag en donderdag zijn altijd vrij volle 
dagen bij ons op de opvang, maar misschien 
komen een woensdag en vrijdag je nu net 
zo goed uit? Denk er eens over na. Zo is er 
misschien meer plek dan je dacht.

Ons aanbod  
   in 20232023

Hoe regelen we  
voor jullie de beste 
opvang in 2023?

 52 weken = volledig ontzorgd 
en vaak het meest voordelig.

Oók als de school van je kind 
een studiedag heeft op je vaste 
opvangdag.

nieuwsgierig naar jou

Let op! Alle nieuwe 
tarieven en onze 
leveringsvoorwaarden 
staan op onze website. 
Vergeet niet om zelf 
de nieuwe tarieven 
door te geven aan de 
Belastingdienst, dan 
ontvang je de juiste 
kinderopvangtoeslag. 
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