Aanvullende Contractvoorwaarden
Je hebt een contract gekregen met de reductie regeling voor gemeente Etten-Leur.
Je komt in aanmerking om gebruik te maken van de peuteropvang. Wanneer de gemeente EttenLeur besluit dat de regeling voor bijstandsgerechtigden niet voortgezet wordt, vervalt dit contract en
krijg je een nieuw contract.
Je hebt een contract gekregen met korting.
De korting betreft een maand gratis opvang. De korting verrekenen we over 12 maanden. Deze loopt
vanaf de ingangsdatum van je (mutatie) contract. Zeg je binnen 6 maanden op, dan vindt er een
herberekening plaats en ontvang je geen korting.
Je hebt een contract gekregen en je hebt een Bredapas.
Je komt in aanmerking om gebruik te maken van de peuteropvang. Wanneer de gemeente Breda
besluit de regeling Bredapas voor het volgende jaar voort te zetten, vragen wij opnieuw een kopie
van je Bredapas. Als de gemeente Breda de regeling niet voort zet, krijg je een nieuw contract van
ons.
Belastingdienst
Wanneer je allebei werkt kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Om deze toeslag aan te
vragen heeft de belastingdienst een aantal gegevens nodig.
De belastingdienst wil het LRKP nummer, de uurprijs en het aantal uren per maand weten. Je kunt dit
vinden op het contract. De belastingdienst vraagt ook gegevens op bij Kober kinderopvang. Het is
dan ook belangrijk dat de BSN-nummers van de aanvrager van de toeslag, de toeslagpartner en
kind(eren) bij ons bekend zijn. Ook de voorletters en de geboortedata zijn van belang. Wanneer wij
deze gegevens niet hebben, kan het zijn dat de belastingdienst de toeslag later uitbetaalt of niet
uitbetaalt.
Zit je kind op meerdere locaties, dan wil de belastingdienst van beide locaties de LRKP nummers, de
uren en de prijs weten. Op het contract en op de jaaropgaaf staat dit apart weergegeven.
Vraag je een mutatie aan en wijzigen hierbij de uren en de prijzen, dan wil de belastingdienst dit ook
graag weten. Het aantal uren per maand en de uurprijs zie je staan op het mutatiecontract. Je geeft
de uren door die in de maand na de mutatiedatum staan.
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