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Beste gastouder,
Nu het einde van het jaar in zicht is willen we jullie graag laten weten wat onze tarieven voor 2017 zullen zijn. De adviestarieven van
Bernespul Nederland voor 2017 worden aangepast aan de hand van de verhoogde tarieven voor kinderopvangtoeslag naar € 5,75. Het
adviestarief wordt daarom verhoogd naar €4,75 Uiteraard mag iedere gastouder zelf bepalen welk tarief zij in rekening brengt bij haar
vraagouders.
Wil je je tarief per 1 januari 2017 aanpassen dan is het belangrijk dat je dit zelf tijdig bij je ouders en bij je bemiddelingsmedewerker
aangeeft.

Bureaukosten

De bureaukosten die Bernespul in rekening brengt bij haar klanten blijven gehandhaafd op € 1,- per uur. Hierbij hanteren we ook voor
2017 geen minimum aantal uren, dus geen uren, geen kosten!

Aansprakelijkheidsverzekering

In een eerdere nieuwsbrief is gezegd dat tijdens je werk als gastouder een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering geen dekking
geeft. Als je tijdens je werk als gastouder te maken krijgt met schade die veroorzaakt wordt door jou of je oppaskinderen dan kan dit tot
grote (financiële) problemen leiden.
Iedere gastouder heeft daarom een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering nodig om alle risico’s af te dekken. Deze verzekering zelf
afsluiten is vaak erg duur, daarom kun je deelnemen aan onze Bernespul aansprakelijkheidsverzekering. Natuurlijk neemt Bernespul de
meeste kosten voor zijn rekening, wel vragen we vanaf 1 januari 2017 een kleine eigen bijdrage van € 2,50 per maand. Voor dat bedrag
hoef je je geen zorgen meer te maken over de risico’s die je als gastouder nu eenmaal loopt.
Deze verzekering is inmiddels afgesloten en vanaf 1 november 2016 vallen al onze gastouders na betaling van de eigen bijdrage van €
2,50 per maand onder deze dekking. Vanaf 1-1-2017 brengen wij deze bijdrage in rekening. Binnenkort krijgen alle gastouders van ons
een factuur van € 15,- voor het eerste half jaar. Heb je het toch zelf goed geregeld? Laat het ons dan even weten.
Heb je meer vragen over de tarieven of de aansprakelijkheidsverzekering dan kun je contact opnemen met je bemiddelingsmedewerker
of een mail sturen naar info@bernepul.nl
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