
 

 

BEGIN PERSBERICHT 
 
 
Yes! Kinderopvang in 2014  
Ieder jaar neemt Yes! Kinderopvang de opvangmogelijkheden kritisch onder de loep. De wensen 
van ouders vormen het uitgangspunt. Wat willen zij voor hun kind(eren) en voor zichzelf. Yes! 
Kinderopvang introduceert op 1 januari 2014 weer een aantal bijzondere vernieuwingen.     
 
Gratis extra (halve) dagen   
Ouders die op het kinderdagverblijf kiezen voor hele of halve dagen (52 weken per jaar) kunnen 
vanaf 2014 hun kindje een aantal extra (halve) dagen kosteloos naar de opvang brengen. Yes! 
Kinderopvang brengt hiervoor geen extra uren in rekening. Daarnaast kunnen ouders ook nog 
eens zes keer per jaar kosteloos een (halve) dag ruilen. Uiteraard blijven de luiers en 
(fles)voeding op het kinderdagverblijf inbegrepen, ook bij ‘Vrije keus’ en ‘Altijd welkom’!       
 
Géén hoger uurtarief voor Vrije keus en Altijd welkom  
In tegenstelling tot wat veel mensen denken betalen ouders voor de keuzemogelijkheden (Vrije 
keus) en voor het pakket dat ze volledig ontzorgt (Altijd welkom) géén hoger uurtarief dan voor 
hele dagopvang. Bijvoorbeeld: 44 weken Vrije keus per jaar betekent dat ze voor de acht vrij in 
te zetten vakantieweken niets betalen en dat ze voor de 44 opvangweken slechts het lage 
basisuurtarief betalen voor de gekozen opvanguren (minimaal 7 per dag) en gewenste starttijd. 
Bij Altijd welkom – nergens aan denken en vijf dagen per week een vertrouwd en veilig 
opvangplekje – betalen ouders gedurende 52 weken per jaar slechts drie dagen per week het lage 
basisuurtarief. Zo kunnen oppasopa’s en –oma’s met een gerust hart op vakantie en voorkomen 
ouders onzekere situaties als ze extra moeten werken of als opa en oma tijdelijk verhinderd zijn.            
 
Ieder kind kan bij de BSO van Yes! terecht 
Soms denken ouders ten onrechte dat ze verplicht zijn om hun kind aan te melden voor de BSO 
in het schoolgebouw. Dat is niet juist! Ouders zijn vrij in hun BSO keuze. Hierdoor kunnen alle 
kinderen profiteren van de grote voordelen van Yes! Kinderopvang, zoals Engels of spelen in de 
avonturentuin. Alle ouders kunnen dus kiezen voor het gunstige aantal vakantieweken per jaar 
(vanaf 7, in Ridderkerk vanaf 8) en het niet betalen voor studiedagen waarvan de kinderen geen 
gebruikmaken. Want bij Yes! betalen ouders vanaf 1 januari 2014 nog maar 24 uur per jaar 
extra. In ruil daarvoor mogen de kinderen drie keer per jaar extra naar de BSO komen. Dit kan 
tijdens een studiedag, maar ook in een schoolvakantie of gewoon op een schooldag. Ouders die 
wel op alle studiedagen opvang nodig hebben, kunnen exact het aantal benodigde dagen vooraf 
of tussentijds inkopen.  
 
Basisuurtarieven binnen belastingplafond 
De basisuurtarieven 2014 heeft Yes! Kinderopvang ook weer binnen het belastingplafond 
kunnen houden, ondanks de vele kosteloze activiteiten, programma’s en uitstapjes waar de 
kinderen dagelijks van genieten. Kijk voor meer informatie over de aantrekkelijke tarieven en 
unieke mogelijkheden per locatie op www.yeskinderopvang.nl. 
 

http://www.yeskinderopvang.nl/�
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie)  
Meer informatie:  
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