PRIJSLIJST 2019
KINDERDAGOPVANG
Binnen Kinderopvang Breed bieden wij zowel vaste als flexibele dagopvang aan voor kinderen in de
leeftijd van 0 tot 4 jaar. Vanaf 2 jaar kunnen peuters binnen ons kinderdagverblijf ook wanneer
gewenst deelnemen aan de peuterspeelgroep ter voorbereiding van de basisschool. Daarnaast zijn
verantwoorde voeding, vers fruit en luiers en voor de allerkleinsten flesvoeding in de prijs inbegrepen.
Wanneer u (beiden) werkzaam bent, studerende, een inburgeringscursus of traject volgt heeft u recht op
kinderopvangtoeslag. Dit bedrag kunt u in mindering brengen op het onderstaande uurtarief.
Product

Beschrijving/ leveringsregels

Uurtarief

KDV-52

-

vaste kinderdagopvang
leeftijd 0 – 4 jaar
52 weken in het jaar
inclusief luiers en (fles)voeding
6 ruildagen per jaar
breng- haaltijd contractueel af te spreken, geen verplichte
dagdelen afname

€ 8,05

KDV-48

-

vaste kinderdagopvang
leeftijd 0 – 4 jaar
48 weken in het jaar
inclusief luiers en (fles)voeding
6 ruildagen per jaar
breng- haaltijd contractueel af te spreken, geen verplichte
dagdelen afname

€ 8,47

KDV-41

-

vaste kinderdagopvang
leeftijd 0 – 4 jaar
41 weken in het jaar, tijdens de schoolweken
inclusief luiers en (fles)voeding
6 ruildagen per jaar
breng- haaltijd contractueel af te spreken, geen verplichte
dagdelen afname

€ 8,79

FLEXIBELE
URENBUNDEL KDV

-

flexibele kinderdagopvang
leeftijd 0 – 4 jaar
flexibele afname per kwartier
urenbundel tegoed per maand op te geven en in te zetten
voor dagopvang
niet gebruikte uren mee te nemen naar de volgende maand
aantal weken per jaar zelf te bepalen
inclusief voeding en luiers
opgaven tot 48 uur van te voren kosteloos te annuleren

€ 9,34

-

WEEKEND OPVANG
KDV

-

vaste kinderdagopvang in het weekend
leeftijd 0 – 4 jaar
inclusief luiers en (fles)voeding
breng- haaltijd contractueel af te spreken
geopend bij 3 of meer kinderen
zondag geldt een toeslag van € 1,59

€ 9,61

BREDE BEGELEIDING
KDV

-

extra individuele begeleiding tijdens kinderdagopvang
leeftijd 0 – 4 jaar
met en zonder indicatie
af te nemen in combinatie met een vast kinderdagopvang
product

€ 7,41

INCIDENTELE
OPVANG KDV

-

incidentele kinderdagopvang
leeftijd 0 – 4 jaar
afname per kwartier
zonder contract
inclusief luiers en (fles)voeding

€ 2,69
(per kwartier)

Start en eindtijd zelf te bepalen
Bij Kinderopvang Breed werken we niet met vaste dagdelen, of verhoogde prijzen vroeg in de ochtend
of laat in de middag. De bovenstaande tarieven zijn tijdens onze standaard openingstijden van 07:0019:00 uur in te zetten. Doordat u niet verplicht wordt de hele dag af te nemen kunt u invloed uitoefenen
op uw eigen bijdrage. U betaald alleen wat u contractueel bent overeengekomen.

Kinderopvangtoeslag 2018
Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van de kinderopvang. De hoogte ervan hangt onder
andere af van je inkomen, het aantal dagen dat je werkt en van het aantal kinderen dat naar de opvang
gaat.
Wat je maandelijkse netto kosten zijn, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige
rekentool van de Belastingdienst kan je eenvoudig zelf een proefberekening maken. Wil je meer
informatie of wil je dat wij een berekening van je maandelijkse kosten maken neem dan contact met
ons op. Wij helpen je graag verder.
Belangrijk om te weten over de kinderopvangtoeslag:
- Rijksnorm voor dagopvang in 2019 is € 8,02
- maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag te krijgen
- bij een kinderdagverblijf kun je voor 140% van het aantal arbeidsuren (van de minst werkende
ouder) toeslag aanvragen
- voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag moet je in het bezit zijn van een DigiD

