Betingelser
Våre avgifter er todelte. I tillegg til våre formidlingssatser avhengig av hvilken type medlemskap som velges,
kommer betaling for selve barnepasset direkte til barnevakten. Timeprisen er minimum kr 115,-/time og det
betales for minst 3 timer pr gang.
Ved engangsformidling betales formidlingen på forhånd fra nettsiden dersom det er mindre enn 3 dager til
barnevakten ønskes. For oppdrag lengre enn 3 dager frem i tid vil det blir fakturert fra byrået ihht antall
formidlinger som er bestilt. Avgiften til byrået må betales uavhengig av om at oppdraget avbestilles, men kan
benyttes som formidling på et senere tidspunkt.
Års og månedsmedlemskap blir fakturert månedlig. Medlemskap gjelder i x-antall måneder fra den dagen
medlemskapet inngås. Ved betalingsmislighold på fakturaen kan byrået innkreve medlemsavgiften for hele
avtaleperioden umiddelbart.
Garanti
•
•
•
•
•
•

Alle våre barnevakter er over 18 år og har godkjent førstehjelpskurs.
Barnevaktene har erfaring fra barnepass og er vant til å omgås barn.
Du er garantert barnevakt etter kl 1700 på hverdager ved bestilling senest 72 timer før.
Du er garantert barnevakt hele døgnet på lørdager og søndager ved bestilling senest 72 timer før.
Barnevaktene kan komme hjem til deg eventuelt hente barna et bestemt sted i Stavanger/Sandnesområdet. Barna kan også komme på overnatting hos barnevakten etter nærmere avtale.
En ny barnevakt eller vikar etter maks 72 timer dersom din faste barnevakt ikke kan stille eller du ønsker
å bytte barnevakt.

Hva vi ikke kan garantere:
Barnevakt på dagtid i ukedagene
Barnevakt på julaften, første juledag, nyttårsaften eller 17. mai
Barnevakt i juleuken og påskeuken dersom dette ikke er avtalt senest 2 uker før høytiden starter. Dette
fordi mange av våre barnevakter er studenter og drar hjem i høytidene.
• At din faste barnevakt alltid kan si ja.
• Din faste barnevakt kan si opp jobben da dette hovedsakelig er en bijobb fir våre barnevakter.
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Telefonnr: 975 13 287
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•
•
•

At en fast barnevakt kan dekke hele ditt barnevaktbehov, noen trenger 2 eller flere.
En ny barnevakt innen 72 timer dersom din faste barnevakt ikke kan stille.
Spesifikke ønsker med hensyn til fritidsaktiviteter / alder /hobbyer / erfaring / utdannelse eller bosted på
barnevaktene.

Ansvar:
Stavanger Barnevaktbyrå er ansvarlig for å sjekke og godkjenne barnevaktenes referanser, samt påse at de har
gjennomført førstehjelpskurs. Stavanger Barnevaktbyrås rolle er å formidle kontakt mellom foresatte og
barnevakter, og ansvarsforhold for selve barnepasset er utelukkende mellom foresatte og barnevakten.
Avbestilling:
Dersom oppdraget avbestilles mindre enn 72 timer før barnevakten skulle møte hos familien, betales barnevakten
en kompensasjon tilsvarende 3 timers arbeid.
Oppsigelsestid:
Ved inngåing av medlemskap gjelder 1 – en - måned oppsigelse innen den eksisterende kontrakten utløper. I
motsatt fall fortsetter det eksisterende abonnementet å løpe videre inntil det eventuelt blir oppsagt. Oppsigelse
skal foregå skriftlig på skjema som finnes på våre hjemmesider.
Ved å sende inn skjema elektronisk på våre hjemmesider bekreftes det at dere aksepterer Stavanger
Barnevaktbyrås til enhver tid gjeldende betingelser.
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