Kinderdagverblijf en peuterspeelzaal
51 weken pakket
Standaard tarieven per dag/dagdeel

Ochtend
Middag
Hele dag

07.00 - 12.30 uur of 07.30 - 13.00 uur € 8,46 per uur
12.30 - 18.00 uur of 13.00 - 18.30 uur € 8,46 per uur
07.00 - 18.00 uur of 07.30 - 18.30 uur € 8,46 per uur

40 weken of 46 weken pakket
Tarieven per dag/dagdeel
52 weken opvang min 12 of 6 weken vakantie (zelf in te delen)

Ochtend
Middag
Hele dag

07.00 - 12.30 uur of 07.30 - 13.00 uur € 8,75 per uur
12.30 - 18.00 uur of 13.00 - 18.30 uur € 8,75 per uur
07.00 - 18.00 uur of 07.30 - 18.30 uur € 8,75 per uur

Peuterspeelzaal pakket
Bij het peuterspeelzaal pakket gaan wij ervan uit dat kinderen 40 weken bij ons komen spelen net als op de
basisschool. Mochten er wensen zijn voor langere opvang kan er gekozen worden voor het 51, 46 of 40
weken pakket. Het peuterspeelzaal pakket kan niet gecombineerd worden aan een ander pakket.

Ochtend

08.45 - 12.45 uur of 08.30 - 12.30 uur € 8,46 per uur

Het peuterspeelzaal pakket is ook mogelijk met een VVE indicatie.
Wij bieden VVE aan kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Met een VVE indicatie kunnen kinderen 960 uur
komen spelen tot ze 4 jaar zijn. De kinderen komen 40 weken per jaar, 4 dagdelen per week spelen met
behulp van een subsidie van de gemeente. Ouders kunnen de 12 weken vakantie zelf indelen. Voor en
vroegschoolse educatie (VVE) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel is om peuters
met een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat
kleuters zonder achterstand naar school kunnen.
Uren op maat
Bij uren op maat betaal je alleen voor de uren die je afneemt. We werken alleen met hele en halve uren. Er
geldt een minimale afname van 3 uur aaneengesloten per week. Je werkt bijvoorbeeld van 10.00 – 16.00 en
je wilt opvang van 09.30 – 16.30, dan is dat geen probleem. Je gaat een contract aan voor die dagen en die
specifieke uren die je afneemt. Ook bij uren op maat kun je kiezen uit 51 weken of 40/46 weken.
51 weken

€ 8,65 per uur

40 weken of 46 weken € 8,96 per uur

Flexibele opvang
Bij flexibele opvang vragen wij ouders om op woensdag voor 12.00 uur de opvang wensen voor de nieuwe
week door te geven. Wanneer de opvang op woensdag doorgegeven word kunnen wij een opvangplek
garanderen. Daarna zijn wij afhankelijk van de gemaakte planning. Wij hanteren een minimale afname van
20 uur per maand
Flexibele opvang

€ 9,06 per uur

Noodpakket
Het noodpakket is echt bedoeld voor nood. Ben je heel soms een keer opvang nog dan is dit een ideaal
pakket voor jou.
Kdv

€ 10.00 per uur

Buitenschoolse opvang
51 weken
Standaard tarieven per dag/dagdeel

Voor schools
Na schools

07.00 - 08.30 uur
14.00 - 18.00 uur

€ 7.27 per uur
€ 7.27 per uur

Vakantie opvang
Ochtend
07.00 - 12.30 uur of 07.30 - 13.00 uur € 7.27 per uur
Middag
12.30 - 18.00 uur of 13.00 - 18.30 uur
Hele dag
07.00 - 18.00 uur of 07.30 - 18.30 uur
40 weken of 46 weken
Tarieven per dag/dagdeel
52 weken opvang min 12 of 6 weken vakantie (zelf in te delen)

Voor schools
Na schools

07.00 - 08.30 uur
14.00 - 18.00 uur

€ 7,56 per uur
€ 7.56 per uur

Vakantie opvang
Ochtend
Middag
Hele dag

07.00 - 12.30 uur of 07.30 - 13.00 uur € 7.56 per uur
12.30 - 18.00 uur of 13.00 - 18.30 uur
07.00 - 18.00 uur of 07.30 - 18.30 uur

Uren op maat
Bij uren op maat betaal je alleen voor de uren die je afneemt. We werken alleen met hele en halve uren. Er
geldt een minimale afname van 1 uur aaneengesloten per week. Je werkt bijvoorbeeld van 14.00 - 16.00 en
je wilt opvang van 14.00 – 16.30, dan is dat geen probleem. Je gaat een contract aan voor die dagen en die
specifieke uren die je afneemt. Ook bij uren op maat kun je kiezen uit 52 weken of 40/46 weken.
52 weken

€ 7.51 per uur

40 weken of 46 weken € 7.82 per uur

Flexibele opvang
Bij flexibele opvang vragen wij ouders om op woensdag voor 12.00 uur de opvang wensen voor de nieuwe
week door te geven. Wanneer de opvang op woensdag doorgegeven word kunnen wij een opvang plek
garanderen. Daarna zijn wij afhankelijk van de gemaakte planning. Wij hanteren een minimale afname van
10 uur per maand
Flexibele opvang

€ 8,39 per uur

Noodpakket
Het noodpakket is echt bedoeld voor nood. Ben je heel soms een keer opvang nog dan is dit een ideaal
pakket voor jou.
Bso

€ 9.00 per uur

Belangrijke weetjes:
- Bij alle pakketten geldt de regel; worden de kinderen voor 18.00 uur de dag ervoor afgemeld, dan
noteren wij deze dag op de ruilkaart van het kind. De uren dat het kind niet is geweest, kunnen ingehaald
worden. De gemiste uren per dag worden op een andere dag ingehaald. Mochten niet alle uren ingezet
worden tijdens de inhaaldag vervallen deze. Kinderen mogen 12 keer per jaar een dag ruilen. Wij vragen
ouders om zelf aan te geven of de extra dag ingezet mag worden voor een dag van de ruilkaart, of als
extra mag worden gefactureerd.

- Heeft u gekozen voor een 51 weken pakket dan gaan wij ervan uit de kinderen 51 weken komen spelen.
Mochten de kinderen toch. Vakantie opnemen dan kunnen wij deze dagen niet noteren op de ruilkaart.

- De dagen op de ruilkaart vervallen aan het einde van het jaar, bij het einde van het contract of
overstappen naar een andere groep.

- Ook bij een flexibel contract vragen wij ouders hun kind uiterlijk de dag van te voren voor 18.00 uur af te
melden. Wordt dit later gemeld, dan zijn wij genoodzaakt de dag in rekening te brengen.

- Kinderen kunnen altijd extra komen spelen mocht het nodig zijn en als de groep het toelaat. Wij hanteren
hier het zelfde tarief en contractregels voor van het eigen contract.

- Prijzen dagopvang zijn inclusief luiers en voeding (Nutrilon 1,2 en 3). Avondeten kunnen wij bestellen of
mogen ouders van huis meenemen.

- Kinderen kunnen bij ons mee eten. Hiervoor moet een strippenkaart aangeschaft worden voor 10 losse
maaltijden. € 45,00 (ondervoorbehoud prijswijziging slagerij Boxem) Ouders mogen ook zelf een warme
maaltijd meegeven.

- Voor alle contracten geldt 1 maand opzegtermijn.
- Alle betalingen verlopen middels automatische incasso aan het einde van de maand. Flexibele opvang
en extra dagen worden een maand later gefactureerd.

- Wij rekenen bij het flexibele pakket en uren op maat de opvang tijden per half uur of uur.
- Wij willen als kinderopvang zo flexibel mogelijk zijn en blijven voor onze ouders en kinderen. Dus zit je
een keer in nood, kan uw kind altijd komen in overleg.

- Prijzen zijn bruto kosten. Ga naar www.toeslagen.nl om uw netto kosten te bepalen en de kinderopvang
toeslag aan te vragen/wijzigen. Ook kunt u gebruik maken van de kinderopvangtoeslag app. Met de app
kunt u makkelijk en snel uren en gegevens wijzigen.

- Wij zijn de nationale feestdagen en van 25 t/m 1 januari 2021/2022 gesloten. Kerstavond sluiten wij om
17.00 uur.

- Wij kunnen het vervoer van en naar sporten van de kinderen op ons nemen op de dagen dat ze bij ons
spelen. Mits dit in onze haal en breng planning past.

- Als kinderen eerder gehaald worden kunnen deze uren later niet los ingezet worden op een andere dag.
Met vriendelijke groet,
Sabine Niemeijer

