Tarieven 2019
CompaNanny Eerste Helmers
Bedankt voor het invullen van je gegevens. Hieronder vind je de details van je berekening.

Bruto bedrag maandfactuur:

€
0
,
0
0

- Kinderopvangtoeslag:

€
0
,
0
0

Netto kosten kinderopvang per maand:

€
0
,
0
0

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Het gaat om een zo nauwkeurig mogelijke schatting,
maar de maandbedragen op de factuur kunnen afwijken.

Interesse?
Op de volgende pagina’s vind je alle praktische informatie met betrekking tot het aanbod van opvangdiensten en
extra services bij CompaNanny Eerste Helmers. We raden je aan om altijd eerst een rondleiding te doen, zodat je een
gevoel krijgt bij de vestiging, onze werkwijze en onze mensen. Hiervoor vragen we je graag om je eerst kosteloos en
vrijblijvend in te schrijven zodat we weten wie er op onze vestiging rondloopt.
Onze afdeling Customer Care kan al je vragen beantwoorden over ons plaatsingsbeleid, de contractmogelijkheden
en de wenperiode. Zij zijn bereikbaar op 020 41 70 117 of via het mailadres eerstehelmers@compananny.nl.

CompaNanny Eerste Helmers | Eerste Helmersstraat 263 | 1054 DZ Amsterdam | eerstehelmers@compananny.nl

Praktische informatie
De ontwikkeling van je kind hangt niet alleen af van de opvoeding en verzorging die je als ouders geeft, maar ook
van de wereld om het kind heen. Wij zorgen voor dé ideale omgeving om in op te groeien. Een veilige plek, die voelt
als thuis. Waar vertrouwen en respect ervoor zorgen dat je kind zich in eigen tempo ontplooit, onder begeleiding
van de beste mensen. Met onze ruime openingstijden en extra services, zoals gezinsmaaltijden en koffie to go,
helpen we om werk en gezinsleven te combineren, zodat je met volle aandacht kunt genieten van je kind.

CompaNanny Eerste
Helmers
Kinderdagverblijf

Openingstijden

Uurtarief 2018

Bijzonderheden

07.30 uur tot 18.30 uur

€ 8,36

Inclusief luiers, flesvoeding,
een verse, warme maaltijd
en andere
verzorgingsartikelen.

Verlengde opvang
Ruildag

18.30 uur tot 20.00 uur

€ 2,50 per kwartier
Kosteloos
O.b.v. beschikbaarheid.
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