
 

Let op! De kinderopvang wordt door de belastingdienst vergoed. Het 

percentage wat vergoed wordt, is afhankelijk van uw 

gezinsinkomen. Op de website van de belastingdienst toeslagen kunt 

u hierover meer informatie vinden. Via de bruto/netto calculator 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 2023 dagopvang KDV 

 

52 weken 

contract: 

Uurtarief € 9,60 

 

 

     

aantal dagdelen per maand Aantal uren per maand  

       

1 € 249,60  26,0  

2 € 499,20  52,0  

3 € 748,80  78,0  

4 € 998,40  104,0  

5 € 1.248,00  130,0  

6 € 1.497,60  156,0  

7 € 1.747,20  182,0  

8 € 1.996,80  208,0  

9 € 2.246,40  234,0  

10 

Bij afname van 10 dagdelen is het 10de dagdeel geheel 

gratis!!!  

      

40 weken 

contract: 

Uurtarief € 10,05  

     

aantal dagdelen per maand Aantal uren per maand  

     

1 € 201,00  20,0  

2 € 402,00  40,0  

3 € 603,00  60,0  

4 € 804,00  80,0  

5 € 1.005,00  100,0  

6 € 1.206,00  120,0  

7 € 1.407,00  140,0  

8 € 1.608,00  160,0  

9 € 1.809,00  180,0  

10 

Bij afname van 10 dagdelen is het 10de dagdeel geheel 

gratis!!!  

     



 

 

12 weken 

contract: 

Uurtarief € 10,05 

 

 

     

aantal dagdelen per maand Aantal uren per maand  

     

1 € 60,30  6,0  

2 € 120,60  12,0  

3 € 180,90  18,0  

4 € 241,20  24,0  

5 € 301,50  30,0  

6 € 361,80  36,0  

7 € 422,10  42,0  

8 € 482,40  48,0  

9 € 542,70  54,0  

10 

Bij afname van 10 dagdelen is het 10de dagdeel geheel 

gratis!!!  

 

Incidentele extra dagdelen 

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een extra dagdeel of dag kinderopvang nodig heeft. 

Daarom kan in overleg met onze kindplanning bekeken worden of er ruimte is om uw 

kind(eren) incidenteel extra in te plannen. U betaalt dan voor het aantal extra dagdelen 

het dagdeeltarief zoals vermeld staat in uw contract.  

 

Ruildagen 

Ruilen van dagen is beperkt mogelijk vanwege de hoge bezettingsgraad op onze 

groepen. 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 voor of 6 weken na de oorspronkelijke 

afnamedatum plaatsvinden. 

 


