INFORMATIEBLAD
VOOR OUDERS
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GASTOUDERBUREAU
ROODKAPJE
Kleinschalige, betrouwbare en
professionele opvang voor jouw kanjers!
Bij de gastouders van Roodkapje zijn
jouw kinderen in goede handen! Zij staan
graag voor je klaar en bieden
hoogwaardige opvang.
Wat 'Roodkapje' zo bijzonder maakt is
dat wij een stapje verder gaan qua
service. Wij bieden namelijk naast de
gebruikelijke service aan de gastouder
ook service aan de vraagouder! Natuurlijk
zonder extra kosten...
Roodkapje biedt gastouderopvang bij
professionele gecertificeerde gastouders
aan. Zo kunnen jouw kinderen veilig en
gezond worden opgevangen op de tijden
die jullie kiezen. Naast deze kleinschalige
en knusse opvang voor je kinderen, zorgt
gastouderbureau Roodkapje voor heldere
communicatie en duidelijke afspraken
tussen gast- en vraagouder. Wel zo fijn
als het om belangrijke zaken als opvang
voor je kinderen gaat!
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WAAROM KIEZEN
VOOR ROODKAPJE?

Bij Gastouderbureau Roodkapje hebben we geen verborgen
kosten. Wij zijn duidelijk en transparant.

Persoonlijk contact, de deur staat altijd open. Voel je welkom!

We zorgen voor een frequente toeslagencheck zodat een ouder
nooit voor verrassingen komt te staan!

Gastouders volgen bij ons GRATIS een cursus EHBO. Ouders
kunnen deze cursus volgen tegen een voordelige prijs
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Inhoudsopgave
Gastouderopvang hoeft niet duur te zijn
Pedagogische helpdesk
We've got a match!
Belastingdienst Toeslagen
Stap nu over en wordt beloond
Contact
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Gastouderopvang hoeft niet duur te zijn

Op het moment dat er een match is,
wordt er een kennismakingsgesprek gepland.
Tijdens dit gesprek wordt er besproken wat jij verwacht van de
opvang bij de gastouder. Jouw gevoel is hierin het belangrijkste!
Wij hanteren geen inschrijvingskosten.
Heb je interesse in een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden
van een gastouder of wat wij als bureau voor jou, als vraagouder,
kunnen betekenen? Of wil je graag een persoonlijke berekening
laten maken aan de hand van jouw gegevens?
Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.

05

Pedagogische helpdesk
Iedere ouder zit weleens met zijn handen in het haar.
'Hoe ga ik dit nu aanpakken?!'
Dat zijn precies de momenten waarop onze pedagogische helpdesk er
voor je is!
Voor alle opvoedkundige vragen of om gewoon even te sparren.
pedagogischehelpdesk@gastouderbureauroodkapje.nl
06-53107312
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We've got a match!
Vind heel gemakkelijk de gastouder die bij je past!
Met onze 'klik-website' vind je binnen no time de perfecte match.
Bekijk de oproepen van gastouders en plaats zelf ook heel makkelijk een oproep!
Dit kan direct via www.roodkapjeportal.nl
Staat er geen gastouder bij die aan je wensen voldoet? Laat het ons weten.
Pauline zoekt graag met je mee!
Pauline kijkt goed naar jullie wensen en vindt daarbij een passende gastouder..
Neem sowieso ook eens een kijkje op onze website!
www.gastouderbureauroodkapje.nl
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Belastingdienst Toeslagen
Op het moment dat je een contract afsluit via Roodkapje, kan je consulente een
berekening maken wat het bedrag is welke je ontvangt van de belastingdienst.
Je weet dan ook direct wat je eigen bijdrage is voor de gastouderopvang!
Loop je ergens tegenaan bij de belastingdienst of klopt het bedrag wat je ontvangt
van de kinderopvangtoeslag niet?
Neem dan contact op met onze toeslagjurist.
Zij neemt al je zorgen uit handen!
Een eventueel bezwaar of beroep tegen de belastingdienst kunnen wij ook voor je
verzorgen.
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Stap nu over naar Gastouderbureau Roodkapje!

Maak nu de keuze om over te stappen naar Gastouderbureau Roodkapje
en ontvang 50 euro!*

*Vraag naar de voorwaarden
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Contact

Hebben w
ij je
interesse g
ewekt?
Kunnen wij je helpen
in de zoektocht
naar een gastouder?

Heb je nog

vragen?

Wij helpen je graag verder!
Je kunt ons bereiken via:
Telefoonnummer: 0497-381345
E-mailadres: info@gastouderbureauroodkapje.nl

Neem ook eens een kijkje op onze website!
www.gastouderbureauroodkapje.nl

