Hinnasto

Lastenhoitopalvelut yrityksille
TUNTIVELOITUKSET
Hinnat € / tunti

alv 0%

KORONA-AJAN SAIRAAN LAPSEN HOITO*

ma-pe klo 06–18

42,50 €

ma-pe klo 18-21

48,40 €

la, su, pyhät ja klo 21–06
SAIRAAN LAPSEN HOITO*

TILAPÄINEN LASTENHOITO**

85 €

ma-pe klo 06–18

36,60 €

ma-pe klo 18-21

42,50 €

la, su, pyhät ja klo 21–06

73,20 €

ma-pe klo 06–18

32,50 €

ma-pe klo 18-21

37,50 €

la, su, pyhät ja klo 21–06

65,00 €

Lastenhoitopalvelut yrityksille perustuvat sopimukseen Hoivanetin ja yrityksen välillä. Sopimuksen tehnyt yritys
maksaa palvelusta kuukausittain työntekijöidensä tilaamien tuntien ja tilausehtojen mukaisesti. Sopimuksessa ei
ole minimituntimäärää, eikä kuukausimaksua. Hintoihin lisätään alv 24%. Korona-ajan sairaan lapsen hoitopalveluun lisätään 40€ (sis. alv 24%) työvälinekorvaus / työvuoro.
* Yritykselle vähennyskelpoinen kulu ja työntekijälle veroton etu.
**Yritykselle vähennyskelpoinen kulu ja työntekijälle verotettava etu.
TILAUSEHDOT
Minimityöaika ja työajat
• Palveluita voidaan tilata ma-su klo 00–24 väliselle ajalle.
• Minimitilausaika on 3 tuntia.
Ylityö-, sunnuntai ja pyhä-, sekä pikatilauslisät
• Yli 8 tunnin työvuoroista laskutamme +30% seuraavalta
kahdelta työtunnilta ja +50% 10 työtunnin jälkeen.
• Lauantaina, sunnuntaina ja klo 21-06 veloituksemme on
kaksinkertainen (kts. hinnasto yllä).
• Tilauksen tapahtuessa alle 24 tuntia ennen hoitotarpeen
alkamisajankohtaa, laskutamme pikatilauslisänä 15 € kertakorvauksen (sis. alv 24%).
Matkakulut
• Mikäli etäisyys hoitajan kodista ja asiakkaan kotiin on yli 15
km (yhdensuuntainen matka linnuntietä), lisätään hoitajan
kertaluontoinen matkakustannus laskuun.

Hoivanet Oy

Matkakustannus lasketaan seuraavasti: etäisyys yli 15 km
15,00€ | yli 30 km 30,00€ | yli 45 km 45,00€ | yli 60 km
60,00€ (sis. alv 24%).
Peruutukset ja muutokset
• Tilauksen voi muuttaa tai peruuttaa veloituksetta, kun
varauksen alkuun on yli 24 tuntia tai kun tilaus odottaa
vahvistusta. Muussa tapauksessa veloitamme peruutuskorvauksena 3h tuntiveloituksen. Peruutukset ja muutokset
voi tehdä arkisin klo 8–16 puhelimitse 010 274 4500 tai
sähköpostitse hoivanet@hoivanet.fi.
Laskutus
• Tuntityöt laskutetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen.
Laskun maksaa yritys. Huomautusmaksu maksamattomasta
laskusta on 6,00 €. Pidätämme itsellemme oikeuden hinnanmuutoksiin kuukauden ennakkovaroitusajalla. Tarkemmat
toimitusehdot löytyvät yleisistä sopimusehdoistamme.
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