
 

BEGIN PERSBERICHT 
 
Wie heeft er niet een paar weken per jaar vakantie? 
Iedere werkende ouder heeft wel een paar weken per jaar vakantie. Dan komt uw kindje niet 
naar het kinderdagverblijf. Vaak betaalt u hier wel voor. Yes! Kinderopvang heeft locaties waar 
dit niet het geval is. Met het zogenaamde ‘Vrije keus’ pakket kiest zelf in welke weken u opvang 
nodig heeft. Maakt u in bepaalde weken geen gebruik van het kinderdagverblijf? Dan betaalt u 
er ook niet voor!    
 
Vrije keus in weken en uren 
Heeft u 40, 41, 42 of 43 weken opvang per jaar nodig? 44, 45, 46 of meer weken? Vanaf 40 
weken is alles  mogelijk! En niet Yes!, maar ú bepaalt welke weken uw kindje naar het 
kinderdagverblijf komt. U bent dus niet gebonden aan de schoolvakanties! De keus is geheel vrij. 
Maar dat is niet het enige, ook het aantal uren per dag bepaalt u zelf, en de begintijd. De 
kinderen met Vrije keus komen binnen om 7, 8, 9, 10 of 11 uur en blijven minimaal 7 uur. 
Daarna kunt u per half uur de opvang uitbreiden, zodat u precies die uren afneemt en betaalt die 
u nodig heeft. Met het pakket ‘Vrije keus’ bekijkt u dus – eventueel samen met uw partner - 
welke exacte uren en weken opvang u voor uw kindje nodig heeft en betaalt u voor uw 
persoonlijk gekozen weken (minimaal 40 per jaar) en uren (minimaal 7 per dag)!            
 
Dan zal de uurprijs wel een stuk hoger liggen … 
Het opvangpakket ‘Vrije keus’ is de meest voordelige opvangkeus. De uurprijs is namelijk gelijk 
aan het Belastingplafond (€ 6,46) waardoor u over het volledige tarief de kinderopvangtoeslag 
kunt aanvragen. Bovendien is ook dit pakket inclusief luiers en (fles)voeding en vier keer 
kosteloos ruilen per jaar. Ondanks dat u veelal goedkoper uit bent, geniet uw kindje toch van de 
optimale kwaliteit waar Yes! voor staat. Ieder kind vindt bij Yes! een vertrouwd en veilig 
opvangplekje en de deskundige medewerkers stimuleren ieder kind in zijn of haar ontwikkeling, 
ongeacht het pakket dat u kiest!    
 
Locaties Vrije keus in Heerjansdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht 
Op verschillende kinderdagverblijven van Yes! Kinderopvang kunt u terecht voor het ‘Vrije 
keus’-pakket. In Heerjansdam op kinderdagverblijf Sportlaan (RaJuBiBos) genieten de kinderen 
niet alleen van het ‘Vrije keus’-pakket, maar ook van de riante en uitdagende natuurtuin. In 
Hendrik-Ido-Ambacht -  op kinderdagverblijf Witte de Withstraat (kindcentrum Oase) - heeft 
het ‘Vrije keus’-pakket een Christelijke identiteit. En in Zwijndrecht op kinderdagverblijf De 
Were combineert Yes! Kinderopvang het ‘Vrije keus’-pakket met spelenderwijs kennismaken 
met de Engelse taal. Vanaf 1 november 2013 is Vrije keus ook mogelijk op kinderdagverblijf 
Grote Beerstraat in Zwijndrecht.  
 
Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan 
Het aantrekkelijke prijskaartje van dit pakket laat Yes! u graag zien in een geheel vrijblijvende 
offerte op maat. Vul hiervoor het inschrijfformulier in op www.yeskinderopvang.nl of stuur een 
e-mail naar klantenservice@yeskinderopvang.nl. Inschrijven verplicht u tot niets; het is gratis 
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en annuleren tot de opvang start is eveneens kosteloos. Meer informatie over Vrije keus en 
andere aantrekkelijke opvangpakketten vindt u op de website. 
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