Tarieven
kinderdagverblijf
Wat leuk dat u geïnteresseerd bent in onze kinderopvang.
Onderstaand onze tarieven 2021. De tarieven zijn bruto

0-4
jaar

bedragen. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag betaalt u
slechts een deel van dit tarief. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw inkomen. De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.

52
weken
52 weken
meest
compleet
compleet

48 weken

46 weken

Flexibele
opvang

Soort
opvang

Hele
dag
Na
school:
tot 18.30 uur
Vakantie: hele dag

Hele dag

Hele dag

Hele dag

Periode

Gehele
jaar,jaar
behalve
Gehele
tussen
kerst
52 weken en
oud & nieuw

48 weken per jaar,
waarvan 8 weken in
te plannen tijdens
schoolvakanties

46 weken per jaar,
waarvan 6 weken in
te plannen tijdens
schoolvakanties

Gehele jaar,
behalve tussen
kerst en
oud & nieuw

Tijden*

7.30 - 18.30 uur

7.30 - 18.30 uur

7.30 - 18.30 uur

7.30 - 18.30 uur

Overig

Incl. door school
vastgesteld
7.30 –
vooraf
18.30u vastgestelde
e schoolsluischoolsluitingsdagen
tingsdagen

Interessant
bij wisselend
werkrooster

Bruto
uurtarief

€
€ 7,62
8,66

€ 8,91

€ 9,02

€ 9,72

Bruto uurtarief
incl. warme
maaltijd**

€ 7,62

€ 9,17

€ 9,28

€ 10,10

€ 8,92

Alle tarieven zijn inclusief flesvoeding, melk, fruit, brood en luiers.
*Locatie Woeste Willem & Lieve Lotte is geopend van 7.00 - 18.00 uur.
**Alleen mogelijk bij locatie Aja Kabaja (standaard) en Mini & Maxi (optioneel).
Incidentele dag: bruto uurtarief € 9,09
Incidentele dag incl. warme maaltijd: bruto uurtarief € 9,35

Wilt u weten wat u netto betaalt? Gebruik dan onze handige rekentool. Houd uw jaarinkomen bij de hand.
Wij kunnen de berekening ook voor u op maat maken. Bel daarvoor met onze afdeling Klantcontact &
Advies op telefoonnummer 010 251 80 76.

Heeft u vragen?

20-1672/20-11-27

Onze medewerkers helpen u graag! Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur
op telefoonnummer 010 251 80 76. Of stuur een e-mail naar klantcontact@kov-bijdehand.nl.

