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De cadeaubon wordt verstrekt aan nieuwe klanten voor kinderdagverblijf, naschoolse opvang
of gastouderopvang (geldt niet voor voorschoolse opvang, vakantieopvang of
peuterspeelzaal/peuteropvang).
Wanneer een nieuwe klant wordt aangebracht door een bestaande klant van de SKPC,
ontvangt deze bestaande klant tevens een cadeaubon. Dit geldt voor nieuwe klanten voor
kinderdagverblijf, naschoolse opvang of gastouderopvang (geldt niet voor voorschoolse
opvang, vakantieopvang of peuterspeelzaal/peuteropvang).
Nieuwe klanten kunnen via het inschrijfformulier op de website aangeven via welke
bestaande klant ze bij de SKPC terecht zijn gekomen. Er kunnen dan alleen bestaande klanten
worden opgegeven en dus geen ex-klanten, externen of personeel.
Een nieuwe klant is een klant die niet eerder een plaats bij SKPC heeft gehad en nog geen
andere kinderen in dezelfde opvangvorm bij SKPC heeft. Ook geldt dat de nieuwe klant
minimaal 1 jaar geen klant is geweest bij SKPC of bij SKPC gebruik gaat maken van een
nieuwe opvangvorm (geldt alleen voor kinderdagverblijf of naschoolse opvang, of overgang
peuterspeelzaal/peuteropvang naar kinderdagverblijf).
De omvang van de nieuwe plaats is niet van belang. Voor de duur van de plaatsing geldt een
termijn van minstens 1 jaar.
Maximaal 1 bon per nieuwe klant. Ook wanneer de plaats bestaat uit een combinatie van de
opvangvormen kinderdagverblijf, gastouderopvang en/of peuteropvang ontvangt de
nieuwe klant 1 cadeaubon. Wanneer er meerdere kinderen uit één gezin worden geplaatst
op het kinderdagverblijf én op de BSO ontvangt de ouder voor de nieuwe plaats(en) wel per
opvangvorm een cadeaubon.
Bestaande klanten die nieuwe klanten aanbrengen ontvangen voor elke nieuwe klant
(ongeacht aantal) een cadeaubon.
Het streven is om de cadeaubon aan de nieuwe en evt. bestaande klant te verstrekken in de
week na aanvang van de nieuwe plaats.
Voorbeeld: de nieuwe klant schrijft in per 1 januari 2016, maar de plaats start m.i.v. 15 juni
2016. Op 1 maart 2016 is het getekende opvangcontract binnen bij SKPC. De bon aan de
bestaande klant wordt uitgereikt in de week van 1 maart. De bon aan de nieuwe klant wordt
in de week van 15 juni 2016 verstrekt.
De cadeaubon wordt uitgereikt via het servicebureau.
Personeelsleden van SKPC zijn uitgesloten van deze cadeaubonnenactie.
Alle cadeaubonnen hebben een waarde van € 30,--. De klant heeft de keuze uit:
 Bol.com korting;
 Kinderboekenbon;
 Bon van Prenatal;
 Nationale Bioscoopbon;
 Hema bon
 korting op zwembadkaartjes (baby/peuterzwemmen of recreatief zwemmen);
 gezinskaart voor Elisabeth Weeshuis museum.
De keuze kan door nieuwe klanten worden opgegeven op het inschrijfformulier. Bestaande
klanten wordt via telefoon/e-mail gevraagd naar hun keuze.
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