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1. De 2015-Actievoorwaarden zijn alleen van toepassing op 2015-Actiecontracten.
2. Een 2015-Actiecontract is een opvangcontract dat ingaat in 2015, met minstens 6 maanden
looptijd, voor minstens één Dagopvang-dag of één NSO-dagdeel per week, voor een nieuw gezin, dus
een gezin dat nog niet eerder opvang bij De Notedop heeft afgenomen. Per gezin kan één 2015Actiecontract worden afgesloten.
3. Het 2015-Actiecontract geeft de eerste zes maanden een korting van €50,- per afgenomen dag
Dagopvang of per afgenomen middag Naschoolse opvang, maar alleen als u minstens zes maanden
onafgebroken en ongewijzigd gebruik blijft maken van de opvang via dit contract. Daarom wordt de
korting gespreid over zes maanden verrekend, vanaf de eerste volledige maand dat u van de opvang
gebruik maakt. U ziet het kortingsbedrag op uw maandelijkse factuur.
4. Eventuele gevolgen van het 2015-Actiecontract voor de toekenning en de hoogte van de
kinderopvangtoeslag komen voor uw eigen rekening en risico. De Notedop aanvaardt hiervoor geen
enkele aansprakelijkheid.
5. De Notedop behoudt zich het recht voor om deze 2015-Actievoorwaarden zonder opgaaf van
redenen te wijzigen of de actie te beëindigen. Actiecontracten die op het moment van wijziging of
beëindiging reeds lopen, blijven dan onveranderd geldig. De Notedop heeft het recht om het
afsluiten of voortzetten van een Actiecontract te weigeren als naar haar mening niet wordt voldaan
aan de kenmerken genoemd in artikel 2 van deze Actievoorwaarden of anderszins sprake is van
oneigenlijk gebruik.
6. Deze 2015-Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van type- en drukfouten. In gevallen
waarin deze 2015-Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van De Notedop. De Algemene
Voorwaarden van De Notedop zijn van toepassing, behalve op de punten waarop ze afwijken van
deze 2015-Actievoorwaarden. Door het aangaan van een 2015-Actiecontract verklaart u zich akkoord
met de 2015-Actievoorwaarden 8 januari 2015.
Voorbeelden

o Als u een 2015-Actiecontract afsluit voor Dagopvang voor één dag per week is de actiekorting per
maand €50,- Sluit u een contract af voor twee dagen Dagopvang per week, dan bedraagt de
actiekorting €100,- per maand, gedurende een periode van 6 maanden.
o Kiest u voor een Actiecontract voor Naschoolse opvang voor twee middagen per week, dan is uw
korting € 100 per maand. Bij een contract voor vijf middagen NSO per week wordt dat €250,- per
maand gedurende een periode van 6 maanden.
Let op: bij incidentele opvang wordt geen korting gegeven!

