Service-overzicht 2021 voor gastouders
Dienst
Inschrijfkosten

Gastoudercentrale
(kassier)

Ondersteuning van

Tarief
GRATIS

€3,3% van de
omzet

GRATIS

Tante Vroesh

Uitleg
Geen inschrijfkosten, je kan gebruik maken van de
marktplaats voor gastouders. Tante Vroesh houdt je op de
hoogte van geïnteresseerde ouders. Gunstige
bureaukosten voor gezinnen, zodat jij als gastouder
interessanter bent.
De gastoudercentrale brengt dit bij de gastouder in
rekening. Het wordt verrekend bij de uitbetaling van de
facturen. Wat krijg je ervoor als gastouder?
● Centrale kassier services
● Incassoprocedure
● Toetsing BKR registratie bij nieuwe gezinnen
● Online gastouder administratie - met fiscaal
overzicht
● Collectieve aanvullende
aansprakelijkheidsverzekering
● Marktplaats voor gastouderopvang
● Technische internet ondersteuning
Tante Vroesh ondersteunt de gastouder bij zijn/haar
werkzaamheden. Wat kan en mag je verwachten van
Tante Vroesh?
● Begeleiding bij het starten/opzetten eigen
gastouderopvang (onderneming)
● Voorlichting over belastingen
● Workshops, themabijeenkomsten, training,
e-learning
● Pedagogische ondersteuning
● Adviesgesprekken
● Intervisies (met andere collega gastouders)
● Jouw sparringpartner - je staat er niet alleen voor

Extra opties
Extra
dienstverlening

Prijs op aanvraag

Extra diensten, zoals scholing, EHBO, inschakelen van een
professional, inschrijving LRK. Sommige diensten worden
gratis aangeboden, andere tegen vergoeding.

Tante Vroesh hecht waarde aan vertrouwde en eerlijk gastouderschap en zorgt voor haar gastouders
zodat zij het GOED hebben. Wij organiseren maandelijkse bijeenkomsten zoals workshops, intervisies,
trainingen e.d. om te zorgen dat jij als gastouder het beste uit jezelf kan halen en ook up-to-date blijft.
Gastouders die met Tante Vroesh samenwerken zien wij als een Zelfstandige Professional en ondernemer.
Het doel van Tante Vroesh is dat kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen bij een gastouder en
dat ze daar met plezier vertoeven.

Meer informatie of persoonlijk kennismaken met ons? Neem gerust contact op.
Kerkstraat 4
8261 BC Kampen
T: 038-85 118 72
KVK: 05082074
LRK:192463846

www.tantevroesh.nl
info@tantevroesh.nl

Tante Vroesh is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
Op al onze aanbiedingen en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

