
Tarieven opvang 2020

Tarieven kinderdagverblijf

Tarieven opvang 2020

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderop-
vang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoe-
slag) hangt af van uw inkomen en persoonlijke situatie. De 
rijksnorm is het maximale uurtarief op basis waarvan de kinderop-
vangtoeslag van de Belastingdienst wordt berekend.

Voor de dagopvang is dit € 8,17 en voor de buitenschoolse 
opvang is dit € 7,02 in 2020.

Op deze tarievenlijst worden de tarieven bruto weergegeven. 
Deze uurprijs heeft u nodig voor de belastingdienst. Wij verwijzen 
naar www.belastingdienst.nl (via toeslagen kunt u naar ‘kinderop-
vangtoeslag’). Daar kunt u een berekening maken wat de daad-
werkelijke netto kinderopvang kosten voor u zijn.  

Openingstijden

Het kinderdagverblijf is 52 weken open (met uitzondering van de 
weekenden en Nationale Feestdagen).

De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 7:30 uur 
-18:30 uur.
Mocht u vóór 7:30 uur opvang nodig hebben of na 18:30 uur?
Dan bieden wij dit graag aan. Informeer naar de mogelijkheden.

52 weken contract op basis van 11 uur per dag (van 7:30-18:30 uur)   €8,38 Prijs per uur

52 weken contract op basis van 5,5 uur per dag (van 7:30-13:00 uur)   €8,38 Prijs per uur

52 weken contract op basis van 5,5 uur per dag (van 13:00-18:30 uur)   €8,99 Prijs per uur

40 weken contract op basis van 11 uur per dag (van 7:30-18:30 uur)   €8,99 Prijs per uur

40 weken contract op basis van 5,5 uur per dag (van 7:30-13:00 uur)   €8,99 Prijs per uur

40 weken contract op basis van 5,5 uur per dag (van 13:00-18:30 uur)   €8,99 Prijs per uur

(40 weken contract is op basis van de 40 basisschoolweken, regio zuid) 

52 weken contract op basis gereserveerde uren     €10,14 Prijs per uur 

(zelfs per kwartier, bijvoorbeeld van 9.45 uur tot 16.15 uur)

Flexibele opvang op basis van gereserveerde uren per maand   €10,35 Prijs per uur

Tarieven Buitenschoolse opvang
Structurele BSO per uur       €7,84 Prijs per uur      

Flexibele BSO per uur       €10,35 Prijs per uur      

Vakantieopvang BSO per uur       €8,38 Prijs per uur

BUITENSCHOOLSE OPVANG (40 schoolweken)

In deze pakketten zijn de vervoerskosten verwerkt. 

De pakketten zijn gebaseerd binnen openingstijden tussen 7:30 uur en 18:00 uur.

1 vaste ochtend per week (voorschoolse opvang, 3 uur)    €78,40 Prijs per maand

1 vaste korte middag per week (maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag – 3 ½ uur) €91,49 Prijs per maand

1 vaste lange middag per week (woensdagmiddag of vrijdagmiddag / 6 ½ uur)  €169,89 Prijs per maand



Structurele BSO per uur       €7,84 Prijs per uur      

Flexibele BSO per uur       €10,35 Prijs per uur      

Tarieven Buitenschoolse opvang

Er is een afname van uren mogelijk voor minimaal 3 aaneengesloten uren voor zowel het kinderdagverblijf 
als de buitenschoolse opvang. Alle tarieven zijn inclusief fruit- broodmaaltijden, drinken, tussendoortjes, 
luiers en andere verzorgende producten. Flesvoeding en avondmaaltijden wordt u verzocht zelf mee te brengen.
 
Wijzigingen onder voorbehoud.

FLEXIBELE BUITENSCHOOLSE OPVANG (40 schoolweken)

In deze pakketten zijn de vervoerskosten verwerkt. 

De pakketten zijn gebaseerd binnen openingstijden tussen 7:30 uur en 18:00 uur.

1 vrij inzetbare ochtend per week (voorschoolse opvang, 3 uur)   €103,50 Prijs per maand

1 vrij inzetbare korte middag per week      €120,78 Prijs per maand

(maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag – 3 ½ uur)

1 vrij inzetbare lange middag per week (woensdagmiddag of vrijdagmiddag / 6 ½ uur) €224,28 Prijs per maand

VAKANTIE OPVANG (schoolvakantieweken op maat)

Pakketten binnen openingstijden tussen 7:30 uur en 18:30 uur

Keuze uit de volgende pakketten:      

Halve dag (maximaal 5 uur)       €41,90 Prijs per halve dag

Verlengde dag (maximaal 7 uur)      €62,85 Prijs per verlengde dag

Hele dag (maximaal 10 uur)       €83,80 Prijs per hele dag

BIJZONDERE TARIEVEN VOOR KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG

Extra opvang        

(alle tijden die klanten zelf in het ouderportaal toevoegen    €10,55 Prijs per uur

buiten de gereserveerde opvanguren)

Extra buiten gereserveerde opvanguren     €10,97 Prijs per uur

(alle tijden die niet zijn opgegeven via het ouderportaal maar wel

buiten de gereserveerde opvanguren vallen)

Verlengde opvang        €12,64 Prijs per kwartier 

(Buiten openingstijden vóór 7:00 uur of na 18:30 uur)  

Incidentele BSO opvang (dit is géén gereserveerde plaats)    €12,64 Prijs per uur

(minimale afname voor- en naschoolse opvang is 3 uur plus 1 uur vervoer)

Inschrijfgeld        €20,00

Administratiekosten       €20,00 Prijs per jaar

Administratieve handelingen/Aanvraag duplicaat jaaropgave

(wijzigingen in de contracten worden 2x per jaar kosteloos aangepast daarna zal 

er € 5,- in rekening gebracht worden per contractwijziging)    €5,00

Losse vervoersrit (binnen de 10 km)      €12,64 Prijs per rit

Bijzondere tarieven


