
Gastouder
Verzekering!



We merkten dat mensen verzekeringen een beetje ingewikkeld
en saai vinden. Maar... je wilt wel je zaakjes op orde hebben.

Je bent als gezin met een gastouder namelijk ook
verantwoordelijk om je gastouder 6 weken door te betalen als
ze ziek is (na 2 wachtdagen) Dat kan best duur worden, en
daarnaast moet je ook nog je inval oppas betalen, oef! 

Daarom hebben we de meest noodzakelijke dingen
specifiek voor jouw gastouder in een eenvoudige
verzekering gezet. 

Vragen? 
gastouderburaeu@nannynina.nl
Groet, Iris, Maud en Jasmijn

Welcome!



 Gastouder
 ziekteverzekering

Wij betalen jouw gastouder door
gedurende 6 weken dat ze ziek is

1x per jaar tot 6 weken doorbetaling

Maximale vergoeding €2000 

Maandelijks 
€39,-

Geen dubbele kosten voor inval oppas

De verzekering is alleen nodig en geldig als de gastouder werkt volgens de regeling
dienstverlening aan huis en niet als zzp er. ZZP nannies dragen dit risico zelf.
Wij vergoeden voor jou de wettelijk verplichte doorbetaling van 70% van het inkomen
gedurende 6 weken ( start na 2 wachtdagen)  als  de gastouder ziek is en niet kan werken.  
De ziekte verzekering is niet geldig als er door ziekte van het gezin of anderen geen opvang
nodig  of mogelijk is. 
De uren moeten als ziekte dagen door de gastouder geregistreerd worden
Nanny Nina kan om een bewijs van ziekte vragen (doktersbriefje) welke moet worden
afgegeven door een geregistreerd arts. 
Als de gastouder zwanger is valt dit onder de ZEZ regeling van de overheid en
zwangerschapsverlof valt dus niet onder deze verzekering.
De de verzekering keert 1x per jaar uit
Er geldt een eigen risico van 299 euro wat per uitkering betaald moet worden door het gezin 
De verzekering wordt voor 12 maanden afgesloten, maar stopt natuurlijk als de locatie wordt
uitgeschreven uit het LRK. De verzekering wordt na 12 maanden automatisch verlengd en is
vanaf dat moment maandelijks opzegbaar. 
Maak een melding door simpel te mailen naar gastouderbureau@nannynina.nl. De melding
moet uiterlijk binnen 7 dagen na de ziekmelding door de gastouder worden gemaakt.
We geven gedurende de 6 weken 30% korting op een inval oppas dmv een kortingscode.
We kunnen niet garanderen dat we ook zo snel een inval oppas vinden maar gaan echt ons
best doen.
Wij vergoeden de uren met het uurtarief zoals deze in het contract zijn vastgelegd

Voorwaarden en uitleg

Korting 30% op je inval oppas 

De verzekering dekt niet als er sprake is van  "force majeure" zoals ziekte, natuurgeweld,
onverwachtse overheidsmaatregelen, quarantaines, een epidemie of andere belemmeringen. De
wettelijke regels voor overmacht gelden zoals in de wet artikel 6:75 BW


