Let op! De kinderopvang wordt door de belastingdienst vergoed. Het
percentage wat vergoed wordt, is afhankelijk van uw gezinsinkomen. Op
www.toeslagen.nl kunt u hierover meer informatie vinden. Op onze website
kunt u de netto kosten berekenen voor uw gezinssituatie.
Tarief 2021 flexibele opvang per uur (0-4 jaar)
Kindcentrum De Korveltuin biedt u de mogelijkheid om op basis van een 0-urencontract
(géén minimale afnameverplichting) Kinderdagopvang af te nemen. Dit naast onze
reguliere Kinderopvang, waarbij we vaste dagdelen Kinderopvang bieden. Bij ons géén
kleine lettertjes, ingewikkelde spaarsystemen en andere onduidelijkheden. U krijgt en
betaalt voor wat u zelf aanvraagt! Betaling geschiedt door middel van automatische
incasso, de maand voorafgaande aan de opvang van uw kind(eren) en loopt hiermee
parallel aan het ontvangen van de Kinderopvangtoeslag.
U bepaalt zelf het aantal uren per dag, week en maand. U vraagt de opvang vóór de
nieuwe kalendermaand digitaal aan binnen onze Korveltuin-App.
Met onze flexibele opvang bieden wij de grootste flexibiliteit binnen de professionele
Kinderopvang. De eigen bijdrage is vanaf € 2,21 netto per uur. De maximale fiscale
Kinderopvangtoeslag bedraagt € 8,46 bruto per uur (in 2021). De uurprijs bedraagt
hierdoor € 10,67 bruto.
De hoogte van de netto uurprijs is afhankelijk van uw gezinsinkomen. Uw kosten zijn
vervolgens € 2,21 + de inkomensafhankelijke bijdrage.
Flexibele opvang kan per week variëren. Ga daarom van het gemiddelde aantal uren per
week uit, van de werkelijk af te nemen weken, gespreid over twaalf maanden bij het
opgeven van uw uren, bij het aanvragen van uw kinderopvangtoeslag.
We begrijpen dat bovenstaande een ingewikkeld verhaal is. Daarom nodigen wij u graag
uit voor het maken van een persoonlijke berekening. In de praktijk merken we dat de
flexibele kinderopvang vaak wordt vergeleken met gastouderopvang. Hieronder treft u
de belangrijkste voordelen op een rijtje:
• vier-ogen principe (toezicht door meerdere professionals)
• alle medewerkers minimaal MBO nivo 3 geschoold
• alle medewerkers minimaal over taalniveau 3F Nederlands
• continuïteit bij vakantie en ziekte van medewerkers in de vertrouwde omgeving
met bekende gezichten
• Voorschools aanbod op alle groepen middels de NJI-erkende methode Uk&Puk

•

All Inclusive (bij de prijs inbegrepen):
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Luiers*
Fruithapjes*
Groetenhapjes*
Vers fruit
Broodmaaltijden*
Crackers
Melk, thee, fruitwater

▪

Cadeautjes met verjaardagen

▪

Activiteiten /uitstapjes

* niet inbegrepen bij de meeste gastouders. Reken hiervoor in totaal ongeveer € 4,50
per kind/dag.

