
 

BEGIN PERSBERICHT 
 
Nog meer kinderdagverblijven Yes! met unieke pakketten  
Yes! Kinderopvang luistert graag naar de wensen en behoeften van ouders. Daarom heeft Yes! 
enkele jaren geleden op een aantal kinderdagverblijven twee eigentijdse pakketten 
geïntroduceerd: Altijd welkom en Vrije keus.  Hiermee verenigt Yes! het beste voor kinderen 
met het beste voor ouders. De eigentijdse pakketten zijn zo’n succes dat er soms zelfs ‘nee’ 
verkocht moet worden. Daarom kunnen ouders vanaf 1 oktober 2015 ook op het 
kinderdagverblijf aan de Gerard Alewijnsstraat in Hendrik-Ido-Ambacht kiezen voor deze  
eigentijdse pakketten.   
 
Altijd welkom   
Met het Altijd Welkompakket hebben kinderen vijf dagen per week een vertrouwd opvangplekje. 
Ouders hoeven zich nooit zorgen te maken over de opvang, ook niet als ze eens een dag extra 
moeten werken, opa en oma een keertje niet kunnen oppassen, als ze een afspraak hebben bij de 
huisarts of als ze de handen vrij willen hebben om bijvoorbeeld de verjaardagsboodschappen te 
doen. Doorgeven wanneer het kindje komt is niet nodig en ouders betalen maar voor drie dagen 
per week!  
 
Vrije keus 
Met het Vrije keuspakket kiezen ouders het aantal opvangweken per jaar (vanaf 40 weken), 
welke weken (gaat u bijvoorbeeld op vakantie, dan betaalt u deze weken niet) en hoe laat de 
opvang moet starten (tussen 7 en 11 uur). Een opvangdag duurt minimaal 7 uur. Door de vele 
keuzemogelijkheden kan dit pakket ouders veel geld schelen.  
 
Laag tarief 
De tijden zijn veranderd. Flexibiliteit is zo gewoon geworden, dat het logisch is om er geen hoger 
prijskaartje meer aan te hangen. Yes! Kinderopvang vindt het dan ook niet meer dan normaal 
dat ouders slechts het lage basistarief betalen voor zowel Vrije keus als Altijd welkom. Over het 
volledige uurtarief (€ 6,84) kunnen ze kinderopvangtoeslag aanvragen, waardoor ze netto veelal 
een stuk voordeliger uit zijn dan ze in eerste instantie denken. De klantenservice rekent het 
ouders graag voor.  
 
Advies, offerte en rondleiding 
Petra en Astrid van de Yes!-klantenservice denken mee, zoeken naar passende mogelijkheden, 
leggen uit hoe het werkt, geven advies, sturen een offerte en/of maken een afspraak voor een 
rondleiding. Stel dus gerust uw vragen over de pakketten Altijd welkom en Vrije keus op de 
locatie Gerard Alewijnsstraat in Hendrik-Ido-Ambacht; het is gratis en verplicht u tot niets! 
www.yeskinderopvang.nl, klantenservice@yeskinderopvang.nl of 078 – 612 13 30.   
 
EINDE PERSBERICHT 
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Yes! Kinderopvang verenigt het beste voor kinderen met het beste voor ouders 
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