
 

BEGIN PERSBERICHT 
 
Pakket ‘Vrije keus’ kinderdagverblijf scheelt ouders in portemonnee 
Niet alle ouders van 0-4-jarigen hebben 52 weken per jaar opvang nodig. De kinderen gaan vaak 
een paar weken per jaar op vakantie en zijn dan niet op de opvang. Bij de meeste 
kinderopvangorganisaties betalen ouders deze weken gewoon door. En als ze al voor minder 
opvangweken kunnen kiezen, is de uurprijs vaak een stuk hoger en/of vallen deze opvangloze 
weken standaard in de schoolvakanties! Maar niet bij Yes! Kinderopvang. Want daar kunnen 
ouders op een groot aantal kinderdagverblijven gebruikmaken van het pakket Vrije keus, sinds 
kort ook op de locatie Gerard Alewijnsstraat 18 (Blije Borgh) in Hendrik-Ido-Ambacht.   
 
Pakket ‘Vrije keus’ 
Ouders kiezen zelf de opvangweken (minimaal 40 weken per jaar) en bepalen zelf hoe laat de 
opvang start (tussen 07:00 en 11:00 uur) en eindigt (tussen 14:00 en 18:30 uur), met een 
minimum van 7 uur per dag. Doordat ouders alleen de gekozen opvanguren betalen en Yes! 
Kinderopvang hiervoor per uur het lage basistarief in rekening brengt dat volledig voor 
kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, kan dit pakket ouders een hoop geld schelen. Voor 
opvang gedurende 40 weken per jaar, 2 dagen per week en 7 uur per dag betalen ouders netto 
per maand zo’n € 57,22 (bij gezinsinkomen € 30.000,-) of € 99,22 (bij gezinsinkomen € 
50.000,-). Voor standaard opvang komt dit bedrag al snel uit op ruim het dubbele!  
 
Succes 
Het pakket ‘Vrije keus’ vinden ouders –evenals het pakket ‘Altijd welkom’- alleen op de 
kinderdagverblijven van Yes! Kinderopvang. Deze eigentijdse pakketten, die ook nog eens 
inclusief luiers en (fles)voeding zijn, zijn zo’n succes dat Yes! soms zelfs ‘nee’ moet verkopen. 
Daarom is onlangs de locatie Gerard Alewijnsstraat 18 in Hendrik-Ido-Ambacht toegevoegd aan 
de kinderdagverblijven met ‘Vrije keus’ en ‘Altijd welkom’. Eva Klein, directeur Yes! 
Kinderopvang vertelt hoe deze pakketten zijn ontstaan: ‘De tijden zijn veranderd en we merkten 
enkele jaren geleden dat er behoefte was aan meer flexibiliteit. We hebben gekeken naar de 
mogelijkheden die we als organisatie hebben. En zo zijn we uitgekomen op de pakketten ‘Vrije 
keus’ en ‘Altijd welkom’. Inmiddels heeft Yes! Kinderopvang het aantal kinderdagverblijven 
waar ouders voor deze eigentijdse pakketten kunnen kiezen, flink uitgebreid.  
 
Vrijblijvend 
Een overzicht van de locaties en meer informatie over de pakketten vindt u op 
www.yeskinderopvang.nl. Hier kunt u ook direct een geheel vrijblijvende offerte en/of 
rondleiding aanvragen. Petra en Astrid van de klantenservice helpen u graag verder. U kunt ze 
ook mailen: klantenservice@yeskinderopvang.nl of bellen: 078 – 612 13 30.  
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Foto 
 

 
De kinderen op de Gerard Alewijnsstraat kletsen even bij onder het genot van een kopje thee 
 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie)  
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