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•

Ten allen tijde moet één van de ouders telefonisch bereikbaar zijn.

•

Crescendo garandeert dagelijks de aanwezigheid van een verpleegkundige. Zij is
in ieder geval aanwezig tussen 9.00-17.00 uur

•

De standaard voeding wordt door Crescendo geleverd. Indien uw kind dieet
voeding heeft, vergoed door de verzekering, wilt u er dan voor zorgen dat wij
voldoende in voorraad hebben.

•

Mocht uw kind gebruik maken van een aangepaste fles of beker wilt u deze dan
bij ons achter laten. Crescendo heeft (tuit) bekers voldoende op voorraad.

•

Wanneer uw kind medicatie gebruikt wilt u er dan voor zorgen dat deze op
Crescendo op voorraad is, voorzien van originele verpakking en
doktersvoorschrift.

•

Aangepaste voorzieningen (bv voor het zitcomfort) worden door de gemeente of
ziektekosten verzekering gedekt en worden daarom niet door Crescendo
aangeboden.

•

Crescendo draagt zorg voor luiers, slabben, slaapzakken en linnengoed.
Crescendo verzorgt vervolgens het wasgoed.

•

Graag zijn wij in bezit van een extra setje kleding in verband met “ongelukjes”.

•

Per kind wordt er iedere dag in een schriftje bijgehouden, hierin wordt beschreven
hoe de dag verlopen is.

•

Mochten er vanuit uw kant bijzonderheden en /of wijzigingen zijn wilt u deze dan
vermelden in het schriftje.

•

Wilt u zo vriendelijk zijn om een bijgewerkte lijst van de vaccinaties bij ons af te
geven. Dit is een eis van de inspectie kinderopvang.

•

Wilt u de schoenen, kleding en tas van uw kind voorzien van een naam.

•

Bij besmettelijke kinderziektes vragen wij u uw kind niet naar Crescendo te
brengen. Bij overige ziektes en/of koorts (hoger dan 38,5ºC) graag eerst
telefonisch overleg. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM.

•

U geeft toestemming dat uw kind meegaat met uitstapjes. (Dit kan een wandeling
zijn, maar ook een autoritje naar de kinderboerderij) Vanzelfsprekend voldoen wij
aan de voorwaarden van deugdelijke vervoermiddelen en voldoende personeel.

•

U heeft geen bezwaar dat wij foto’s en/of video opnames maken voor intern
gebruik. Vanzelfsprekend kunt u altijd een kopie maken. Mochten er om wat voor
reden dan ook foto’s gemaakt worden voor extern gebruik, vragen wij u altijd om
toestemming.

•

Facturering vindt maandelijks achteraf plaats.

•

Vanuit het zorgkantoor Haaglanden is de eis dat tussen de zorgaanbieder en
zorgvrager een overeenkomst word gesloten.

•

Wanneer u de plaatsing van uw kind binnen Crescendo wilt beëindigen, geldt een
opzegtermijn van 1 maand. Een uitzondering wordt gemaakt indien er een te late
herindicatie van het PGB heeft plaats gevonden.
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