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Afmelden van kinderen en aanvragen van extra dagen 
 
Inleiding 
 
Tot 2022 hebben wij ouders de gelegenheid kunnen geven om dagen te ruilen.  
Met de steeds vollere planning was het niet meer mogelijk de service rondom de inzet van ruildagen en extra 
opvang op de manier plaats te laten vinden zoals ouders gewend waren.  
 
Wij willen u als ouders echter toch nog tegemoet komen. Dit doen wij als volgt: 
 
Afmelden 

• Indien u op voorhand weet dat uw zoon en/of dochter de Villa een dag of enkele dagen niet zal 
bezoeken, dan kunt u hem en/of haar afmelden via het ouderportaal 

• Doet u dit tot 1 maand van tevoren, dan zal deze dag niet in rekening worden gebracht. Op de 
factuur van de maand volgend op deze dag, wordt deze dag in mindering gebracht (vergeet dit niet 
door te geven aan de belastingdienst in verband met uw kinderopvangtoeslag). 

• Meldt u uw zoon en/of dochter later af, bijvoorbeeld 2 of 3 weken van tevoren, dan wordt deze 
dag wel in rekening gebracht. 

• Een ziektedag zal altijd worden gefactureerd. Wij kunnen hier immers geen rekening mee houden in 
onze planning.   
 

Extra dag aanvragen 
Wij willen u ook in de gelegenheid blijven stellen om indien noodzakelijk een extra dag af te nemen. Deze 
dag zal altijd in rekening worden gebracht. Wat u moet doen: 

• Vraag de dag aan via het ouderportaal. 
• U krijgt een maand voor de aangevraagde dag via het portaal te horen of de dag mogelijk is.  
• Indien er in eerste instantie nog geen plaats is, dan zal uw aanvraag op de wachtlijst worden 

geplaatst en hoort u uiterlijk een week voor de aangevraagde datum of uw aanvraag alsnog 
doorgang kan hebben. 

• Is de aanvraag ook op dat moment niet mogelijk, dan zal de aanvraag worden afgewezen. Het is 
fijn als u duidelijkheid heeft en op deze manier is het voor u wellicht nog mogelijk andere opvang te 
regelen.  

Wij zullen u altijd via berichten in het portaal bij de aanvraag op de hoogte houden over de stand van zaken 
van de aangevraagde dag. Houd u daarom zeker de aanvraag in de gaten.  
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Enkele aandachtspunten 

• U kunt maximaal 3 maal het aantal dagen per week waarop uw zoon en/of dochter de Villa 
bezoekt hem en/of haar afmelden per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december). Deze 
dag zal in mindering worden gebracht op de factuur volgend op de maand van de afmelding.  
Een voorbeeld: bezoekt uw kind de Villa 2 dagen in de week, dan kunt u het 6 maal per 
kalenderjaar afmelden. Meldt u uw kind af in januari, dan wordt deze dag in februari van uw factuur 
afgehaald. 

• Het aantal af te melden dagen per kalenderjaar is naar rato. Dat wil zeggen start een kind later dan 
de start van een kalenderjaar, of neemt het eerder afscheid, dan zal het aantal dagen dat afgemeld 
kan worden tegen terugbetaling van de kosten naar verhouding worden berekend. 
Bijvoorbeeld: uw kind neemt eind juni afscheid om naar de basisschool te gaan en komt op maandag 
en dinsdag naar de Villa. Voor een heel kalenderjaar zou u dan 6 dagen kunnen afmelden met 
teruggaaf van de opvangkosten. Nu gaat uw kind precies op de helft van het jaar weg, dus kunt u 
hem of haar 3 dagen afmelden tegen terugbetaling.  

• Deze dagen zijn niet uitwisselbaar tussen eventuele broertjes en zusjes.  
Bijvoorbeeld: uw oudste kind verlaat op 1 juni de opvang, heeft recht op 6 dagen per kalenderjaar 
om af te melden met aftrek van deze dag op de factuur van de volgende maand, maar u heeft hier 3 
maal gebruik van gemaakt. Uw jongste kind heeft dan niet het recht om 3 dagen extra in te zetten als 
kosteloze afmelding.  

• Extra dagen kunt u zo vaak aanvragen als u nodig acht.  
• Feestdagen en de sluitingsdagen en -weken van de Villa kunnen niet worden afgemeld volgens de 

hiervoor opgestelde richtlijnen.  
De facturatie van de Villa vindt plaats over 47 weken in het jaar in plaats van 52 weken. Hiermee is 
rekening gehouden met onze sluitingsweken en -dagen buiten de officiële feestdagen.  

• Indien u uw kind afmeldt, waarbij deze dag wordt terugbetaald aan u, dient u dit ook door te geven 
aan de belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag. Er is een toolkit ontwikkeld om u stap voor stap 
te helpen bij het doorgeven van deze wijzigingen. Meer uitleg kunt u hier vinden.   

• Op de wendag (eerste dag dat een kind naar de Villa komt) is dit beleid niet van toepassing.  
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