Tarieven kinderopvang 2022

1.

Kinderdagverblijf

2.

BSO

3.

Peuteropvang

Tarieven Kinderdagverblijf
52 weken
Hele dag
Halve dag

tijden
08.00 - 18.00 uur
08.00 - 13.00 uur/13.00 - 18.00 uur

uurtarief
€ 8,50
€ 8,60

maandprijs
€ 368,33
€ 186,33

40 weken
Hele dag
Halve dag

tijden
08.00 - 18.00 uur
08.00 - 13.00 uur/ 13.00 - 18.00 uur

uurtarief
€ 8,50
€ 8,60

maandprijs
€ 283,33
€ 143,33

Contracten
Voor kinderen van de kinderopvang kan een jaarcontract (52 weken) worden afgesloten. Het is ook
mogelijk een 40 weken contract af te sluiten. Uw kind komt dan alleen de schoolweken en maakt geen
gebruik van de opvang tijdens schoolvakanties.
Mocht u toch een enkele keer gebruik willen maken van de opvang tijdens vakanties en vrije dagen dan
kunt u gebruik maken van extra opvang (zie hieronder).
Een flexibel (half)uurtje (prijs € 9,00)
Een flexibel (half)uurtje is van toepassing voor kinderen die:
●
tussen 07.00 en 08.00 uur worden gebracht
●
tussen 18.00 en 18.30 uur worden opgehaald
Incidentele extra opvang
Indien het aantal kinderen en de samenstelling van de groep dit toelaat, is het mogelijk een extra
dag(deel) af te nemen. Dat kan echter alleen wanneer uw kind minimaal twee dagdelen of een dag bij ons
ingeschreven staat. Bij de groepsleiding of de leidinggevende kunt u minimaal 2 weken van tevoren uw
aanvraag doorgeven. U krijgt van de groepsleiding uiterlijk één week van tevoren te horen of uw
aanvraag geaccepteerd is. De kosten voor deze extra opvang zijn € 9.00 per uur.
De facturatie vindt achteraf, maandelijks plaats.

Tarieven buitenschoolse opvang
52 weken
14.00 – 18.00 uur

uurtarief
€ 7,31

maandprijs
€ 170,57

40 weken
14.00 – 18.00 uur

uurtarief
€ 7,31

maandprijs
€ 97,47

12 vakantieweken
08.00 – 18.00 uur

uurtarief
€ 7,31

maandprijs
€ 73,10

Voorschoolse opvang uurtarief
08.00 – 08.30 uur
€ 7,31

maandprijs
€ 12,18

Een flexibel (half)uurtje VSO (prijs € 8,00)
Een flexibel (half)uurtje is van toepassing voor kinderen die tussen 07.00 en 08.00 uur worden gebracht.
Contracten
Voor kinderen van de buitenschoolse opvang kan een jaarcontract (52 weken) worden afgesloten. Het is
ook mogelijk een 40 weken contract af te sluiten. Uw kind komt dan alleen de schoolweken en maakt
geen gebruik van de opvang tijdens schoolvakanties.
Mocht u toch een enkele keer gebruik willen maken van de opvang tijdens vakanties en vrije dagen dan
kunt u gebruik maken van extra opvang (zie hieronder).
Incidentele extra opvang:
Indien het aantal kinderen en de samenstelling van de groep dit toelaat, is het mogelijk een extra
dag(deel) af te nemen. Dat kan echter alleen wanneer uw kind minimaal twee dagdelen of een dag bij ons
ingeschreven staat. Bij de groepsleiding of de leidinggevende kunt u minimaal 2 weken van tevoren uw
aanvraag doorgeven. U krijgt van de groepsleiding uiterlijk één week van tevoren te horen of uw
aanvraag geaccepteerd is. De kosten voor deze extra opvang zijn € 8,00 per uur. De facturatie vindt
achteraf, maandelijks plaats.

Tarieven peuteropvang 2022

1. Heeft u recht op Kinderopvangtoeslag? Dan betaald u aan
ons € 8,50 per uur (€ 113,35 per maand voor één dagdeel
peuteropvang) en kunt u de toeslag aanvragen via
www.belastingdienst.nl.
2. Heeft u geen recht op Kinderopvangtoeslag? Dan zal de
Gemeente een inkomensafhankelijke subsidie verlenen.
Hiervoor wordt de inkomenstabel van de belastingdienst
gebruikt. Als u wilt weten welk bedrag u per maand aan ons
gaat betalen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met
onze administratie: 06-83849642

3. Kinderen met VVE-indicatie krijgen het 3e en 4e dagdeel van
de Gemeente vergoedt.

