
FAQ 
 

 

- Hoe werkt het met ruilen van dagen? (incidenteel) 

Een incidentele ruildag kan per mail aangevraagd worden bij de 

vestigingsmanager. Een ruildag moet binnen 2 weken zijn. De 

vestigingsmanager zal per aanvraag bekijken of er plek is op de gewenste 

dag. 

 

- Hoe werkt het met ruilen van dagen? (structureel) 

Een structurele ruildag kan worden aangevraagd bij de afdeling planning 

(Planning@konings-kinderen.nl). Zij zullen bekijken of, en zo ja per wanneer, 

de gewenste dag beschikbaar is.  

 

- Hoe vraag ik (eenmalig) een extra dag aan?  

Een extra dag kan worden aangevraagd bij de vestigingsmanager. Zij zal 

aangeven of deze dag beschikbaar is. Voor een extra dag geldt een vast 

tarief. Kijk hiervoor op onze tarieflijsten. 

 

- Kan ik een feestdag, waarop ik normaal opvang afneem, ruilen? 

Nee, helaas is het niet mogelijk officiële sluitingsdagen te ruilen.  

 

- Hoe gaat het wennen in zijn werk? 

Een paar weken voor de startdatum, neemt de vestigingsmanager telefonisch 

contact op om een intakegesprek te plannen en samen met uw kind(eren) 

kennis te maken op de groep. Wennen is mogelijk vanaf de startdatum.  
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- Hoe kan ik opzeggen en wat is de opzegtermijn? 

De opzegtermijn is 1 maand. Er kan per willekeurige dag in de maand 

worden opgezegd. Opzeggingen dienen per email te worden doorgegeven 

aan de afdeling Planning.  

 

- Wanneer kan ik de factuur verwachten en wanneer wordt er 

geïncasseerd? 

Halverwege de maand sturen wij de factuur voor de maand erop. Wanneer u 

gebruik maakt van automatische incasso, zullen wij het bedrag rond de 25e 

van de maand afschrijven.  

 

- Wat zijn de sluitingsdagen? 

Bekijk onder downloads/overig onze jaarplanning:  

https://www.konings-kinderen.nl/wp-content/uploads/2016/04/JAARPLANNING-2019-

KONINGSKINDEREN-2.pdf  

 

- Wat is het LRK nummer van de locatie van mijn kind? 

 

Als u op onze website naar de vestiging van uw keuze gaat, ziet u rechts het 

LRK nummer staan. Of raadpleeg de lijst met alle nummers onder 

downloads/overig:  

 
https://www.konings-kinderen.nl/wp-content/uploads/2016/04/Landelijke-Registratienummers.pdf  
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