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Het Waarborgfonds Kinderopvang 
en de Rabobank
U bent van plan te investeren in de kinderopvang; misschien wilt u uw bestaande pand verbouwen, een nieuwe 
buitenruimte aanleggen of uitbreiden met een nieuwe locatie? Dan bent u bij de Stichting Waarborgfonds 
Kinderopvang (SWK) aan het juiste adres. Via een borgstelling van het Waarborgfonds leent u namelijk goedkoper 
en realiseert u uw plannen sneller. De relatiemanagers van het Waarborgfonds weten hoe het ondernemen 
in de kinderopvang reilt en zeilt. Door met u te sparren over uw strategie, dagelijkse bedrijfsvoering en 
toekomstplannen, delen ze die kennis graag met u. 

De Rabobank is al ruim 100 jaar een bank van en voor mensen. Door de directe invloed van leden was en is de 
organisatie sterk maatschappijgericht. In het handelen van de Rabobank staat het belang van de klant voorop. 
Dit wordt gerealiseerd door het bieden van de best mogelijke fi nanciële diensten die klanten als passend ervaren, 
overeenkomstig met het lange termijnbelang van de klant en betrokkenheid van de bank bij de klant en zijn 
omgeving.

Het Waarborgfonds Kinderopvang en de Rabobank vinden elkaar in een gezamenlijke maatschappelijke 
betrokkenheid en leveren beide klantwaarde aan ondernemers in de kinderopvang. Speciaal voor de bancaire 
behoefte van kinderopvang heeft de Rabobank samen met Waarborgfonds Kinderopvang dit arrangement 
ontwikkeld. Via dit arrangement verstrekt Rabobank leningen onder gunstige voorwaarden en tarieven, als 
ze worden gecombineerd met een borgstelling van het Waarborgfonds Kinderopvang. Daarnaast is er een 
aantrekkelijk verzekeringsarrangement.

KinderopvangArrangement 
De Rabobank hanteert bij het vaststellen van rentetarieven voor 

zakelijke klanten de systematiek van een basisrente verhoogd met 

een opslag. De arrangementskorting van 0,25% wordt in mindering 

gebracht op het gebruikelijke rentetarief voor zakelijke klanten. U kunt 

hierover overleggen met uw lokale Rabobank. 

Naast de fi nanciering met borgstelling van Waarborgfonds, kunnen 

kinderopvangorganisaties zelfstandig bij de Rabobank een aanvullende 

lening of kredietfaciliteit afsluiten, bijvoorbeeld voor het werkkapitaal. 

Een eventuele aanvullende lening en/of krediet valt in dat geval buiten 

het arrangement met Waarborgfonds.

Voor een borgstelling doorloopt u doorgaans de volgende procedure: 

•  U neemt contact op met het Waarborgfonds Kinderopvang. Het 

advies is dat in een zo vroeg mogelijk stadium te doen;

•  De relatiemanager bespreekt met u het investeringsplan, uw 

fi nanciën en organisatie, en andere relevante zaken. Hij of zij bekijkt 

samen met u of een borgstelling mogelijk is;

•  U dient de borgstellingsaanvraag vervolgens schriftelijk in met 

ondersteuning van de relatiemanager. 

•  Het Waarborgfonds streeft naar besluitvorming over een volledige 

aanvraag binnen zes weken;
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•  Het Waarborgfonds toetst alle aanvragen aan dezelfde criteria en 

richtlijnen; onafhankelijk en neutraal. Bij een positief oordeel wordt 

de aanvraag goedgekeurd;

•  Hierna wordt ten behoeve van de borgstelling tussen u en het 

Waarborgfonds een overeenkomst opgemaakt;

•  Na ondertekening van deze overeenkomst wordt de 

Borgstellingsakte opgemaakt en worden de stukken toegestuurd 

naar de bank;

•  U betaalt eenmalig 1 % van het borgstellingsbedrag, met een 

minimum van € 250,-.

Het Waarborgfonds loopt fi nancieel risico door borg te staan. Dat risico 

hangt samen met het bedrijfsrisico van de aanvragende organisatie. 

Daarom gelden er toekenningsvoorwaarden (opgenomen in het 

Reglement voor borgstellingen en garanties), zoals:

•  De solvabiliteit, rentabiliteit en kasstroom van de organisatie 

moeten volgens het Waarborgfonds aanvaardbaar zijn gedurende 

minimaal de eerste drie jaren volgend op de borgstellingsaanvraag;

•  Verwachting van het Waarborgfonds kan de organisatie aan haar 

fi nanciële verplichtingen blijven voldoen (continuïteit);

•  De borgstelling wordt jaarlijks lineair afgebouwd. De looptijd van 

de borgstelling bedraagt maximaal 25 jaar, maar nooit meer dan 

de looptijd van de fi nanciering. Bij huurpanden is de looptijd 

afhankelijk van het huurcontract.

Waarborgfonds Kinderopvang

Het Waarborgfonds Kinderopvang ondersteunt organisaties 

die investeren in de opvang en ontwikkeling van kinderen. Het 

Waarborgfonds fungeert als sparringpartner voor ondernemers, 

verstrekt borgstellingen en garanties, deelt kennis en expertise 

over ondernemen, investeren en huisvesting, stimuleert innovatie 

via projecten en doet onderzoek naar de fi nancieel-economische 

positie van de kinderopvangsector. 

www.waarborgfondskinderopvang.nl

Overige diensten van de Rabobank

De Rabobank biedt naast de genoemde arrangementsonderdelen 

ook andere producten en diensten die voor kinderopvanginstellingen 

interessant kunnen zijn. Voorbeeld hiervan is Financiële Logistiek.

Financiële Logistiek

Onder Financiële Logistiek verstaat Rabobank de geldstroom binnen 

uw organisatie: ontvangsten, uitgaven en rekeninginformatie. 

Het Rabo OndernemersPakket is een compleet pakket voor al uw 

dagelijkse bankzaken. Het pakket biedt gemak en overzicht. 

•  Een Rekening Courant met Kredietfaciliteit, waarover u gemakkelijk 

en tegen een aantrekkelijke rente kunt beschikken. 

• EuroPas met pincode. 

•  Rabo Internetbankieren met Random Reader om uw bankzaken 

snel en effi ciënt, real-time, online op een PC te regelen.

• Elektronische rekeningoverzichten of op papier.

Incasso’s

Voor het incasseren van de opvangkosten bij de ouders is een incasso-

overeenkomst nodig. In deze overeenkomst worden de spelregels 

vastgelegd. Belangrijk punt is het vertrouwen wat u de Rabobank geeft. 

Soms kan een bank een extra garantie van u vragen. En uiteraard dient 

de klant u te machtigen om te incasseren. De klant heeft het recht 

onterechte incasso’s terug te laten boeken (storneren).
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Disclaimer

Wij maken u erop attent dat deze informatie  (in juridische zin) 

geen aanbod of toezegging is. U kunt aan deze informatie of daarin 

weergegeven voorwaarden, prijsstellingen en bepalingen dus geen 

rechten jegens Rabobank ontlenen, ongeacht de daarin gebruikte 

bewoording. 

Profi teer van Startersvoordelen

Een startende ondernemer kan profi teren van de Startersvoordelen 

van de Rabobank. Startende ondernemers zijn ondernemers met een 

onderneming waarvan de inschrijfdatum bij de Kamer van Koophandel 

niet ouder is dan 12 maanden en die niet langer dan een jaar zakelijk 

klant bij Rabobank zijn. Een volledig overzicht van de Startersvoordelen 

staat op www.rabobank.nl/starten. 

Startersvoordeel betalen 

Indien u gebruik maakt van het Rabo OndernemersPakket met 

Startersvoordeel vergoedt de Rabobank de eerste twee jaar het 

gebruik van uw rekening-courant, uw Europas en het abonnement op 

Rabo Internetbankieren.  Voorbeelden van gratis betaalvormen zijn:

Afschrijvingen

Betaalopdracht en acceptgiro via Rabo Internetbankieren (eenmalig en 

periodiek, ook aanlevering per batch)

Bijschrijvingen

• Bijschrijving (crediteuren, salaris en overige betaalopdrachten)

•  Incasso via Rabo Internetbankieren (eenmalig en doorlopend), 

hiervoor heeft u een afzonderlijk incassocontract nodig, vraag naar 

de mogelijkheden.

Verzekeringen
Juist omdat voorkomen niet altijd mogelijk is, biedt de Rabobank 

instellingen de mogelijkheid zich te verzekeren tegen risico’s bij 

Interpolis. Zo kunt u uw onroerend goed verzekeren tegen inbraak- en 

brandschade, maar ook de speeltoestellen en inventaris. 

Verder kunt u denken aan:

 •  Aansprakelijkheidsverzekering: hiermee verzekert 

u de aansprakelijkheid van uw instelling.  Of een 

Rechtsbijstandverzekering: bij een juridisch geschil, bent u 

verzekerd tegen de juridische kosten die dit met zich mee kan 

brengen.

•  WerkAttent voor het verzuimrisico van het personeel: een 

combinatie van loondoorbetaling en verzuimmanagement (arbo, 

preventie en re-integratie). Interpolis neemt alle verzuimzorgen uit 

handen.

• Pensioen voor de ondernemer.

Voor een onderneming in de kinderopvang biedt Interpolis de 

Bedrijven Compact Polis: een pakketpolis waarin alle bedrijfsrisico’s 

optimaal verzekerd zijn. Eén overzichtelijk verzekeringsbewijs voor 

al uw schadeverzekeringen, afgestemd op uw situatie. Voor meer 

informatie: zie www.interpolis.nl. Op dit pakket verleent Interpolis 

een scherpe premie voor gebouwen, inventaris en bedrijfsschade en 

een arrangementskorting die oploopt tot 20%. En verder nog een 

pakketkorting die kan oplopen tot 12% van de premie en een gratis 

waardebepaling van gebouw en inventaris met daaraan gekoppeld 

een garantie tegen onderverzekering.

Maak een afspraak met de verzekeringsspecialist van de Rabobank 

en vraag naar de aantrekkelijke premies en kortingen van het 

verzekeringsarrangement voor het Waarborgfonds Kinderopvang.

Startersvoordeel verzekeren

Startende ondernemers hebben hun geld hard nodig voor de 

opbouw van het bedrijf. Interpolis houdt daar rekening mee. Op de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering (InkomensZekerPlan) krijgen 

starters in het eerste twee jaar 20% korting op deze verzekering.

Meer weten?

Voor extra informatie over het KinderopvangArrangement kunt u 

terecht bij uw lokale Rabobank of kunt u contact opnemen met het 

Waarborgfonds Kinderopvang.
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