
 
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.  

      

Onze dagdelen lopen van 7:00 tot 13:00 uur en van 13:00 tot 19:00 uur   

 

Tarieven 2022 dagopvang (0-4 jaar) 

 

52 weken 

contract: 

Uurtarief € 8,73  

     

aantal dagdelen per maand Aantal uren per maand  

     

1 € 226,98  26,0  

2 € 453,96  52,0  

3 € 680,94  78,0  

4 € 907,92  104,0  

5 € 1.134,90  130,0  

6 € 1.361,88  156,0  

7 € 1.588,86  182,0  

8 € 1.815,84  208,0  

9 € 2.042,82  234,0  

10 

Bij afname van 10 dagdelen is het 10de dagdeel geheel 

gratis!!!  

      

40 weken 

contract: 

Uurtarief € 9,14  

     

aantal dagdelen per maand Aantal uren per maand  

     

1 € 182,80  20,0  

2 € 365,60  40,0  

3 € 548,40  60,0  

4 € 731,20  80,0  

5 € 914,00  100,0  

6 € 1.096,80  120,0  

7 € 1.279,60  140,0  

8 € 1.462,40  160,0  

9 € 1.645,20  180,0  

10 

Bij afname van 10 dagdelen is het 10de dagdeel geheel 

gratis!!!  

     

http://www.toeslagen.nl/


 
 

12 weken 

contract: 

Uurtarief € 9,14  

     

aantal dagdelen per 

maand Aantal uren per maand  

     

1 € 54,84  6,0  

2 € 109,68  12,0  

3 € 164,52  18,0  

4 € 219,36  24,0  

5 € 274,20  30,0  

6 € 329,04  36,0  

7 € 383,88  42,0  

8 € 438,72  48,0  

9 € 493,56  54,0  

10 

Bij afname van 10 dagdelen is het 10de dagdeel geheel 

gratis!!!  

 

 

Incidentele extra dagdelen 

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een keer een extra dagdeel of dag opvang nodig 

heeft. Uw kinderen zijn buiten de dagdelen die in het contract staan niet opgenomen in 

de presentielijsten. Daarom kan in overleg met afdeling kindplanning bekeken worden of 

er ruimte is uw kinderen incidenteel extra in te plannen. U betaalt dan voor het aantal 

extra dagdelen het dagdeeltarief zoals vermeld staat in uw contract. De eerste 2 extra 

dagdelen per jaar zijn voor alle ouders gratis ter compensatie van de jaarlijkse studiedag 

waarop alle locaties gesloten zijn. 



 
Flexibiliteit  

Extra komen of ruilen van dagen is over het algemeen mogelijk, mits dat het past in de 

groep en op de aangevraagde dag. Er worden geen kinderen boven de groepsgrootte 

geplaatst, tevens dient ruilen geen gevolgen te hebben voor de beroepskracht – 

kindratio. 

 

Ruilen van dagen moet binnen drie weken na afwezig met bericht plaatsvinden (voor of 

na oorspronkelijke afnamedatum). Extra komen is tegen betaling. Indien het ruilen of 

afnemen van extra dagdelen alleen mogelijk is buiten de stamgroep van het kind, dan 

dient de ouder daar schriftelijk toestemming voor te geven middels het daarvoor 

bestemde formulier. Betreft het structurele extra dagdelen, dan vindt er een contractuele 

aanpassing plaats. 

 

Tevens bestaat er de mogelijkheid voor afname van de kinderdagopvang per uur. Meer 

informatie hierover treft u aan op onze website. 

 

Inbegrepen in de prijs 

In de prijs zijn inbegrepen: 

 

• Luiers 

• Fruithapjes 

• Groentenhapjes 

• Vers fruit 

• Broodmaaltijden 

• Crackers 

• Melk, thee, diksap, fruitwater 

• Cadeautjes met verjaardagen  

 

 

 

 


