PRIJSLIJST 2018 DAGOPVANG/
PEUTERSPEELOPVANG
Product
KINDERDAGOPVANG

Beschrijving/ leveringsregels
-

FLEXIBELE
URENBUNDEL

-

PEUTERSPEELGROEP

-

-

Uurprijs

vaste kinderdagopvang
leeftijd 0 – 4 jaar
structurele afname mogelijk vanaf een kwartier
aantal weken per jaar gezamenlijk contractueel overeen te komen
vaste uren ruilen binnen de huidige kalendermaand in overleg met
de leiding op de groep
inclusief luiers en voeding
geen annuleringregeling

€ 7,47

flexibele dagopvang
leeftijd 0 – 4 jaar
flexibele afname mogelijk vanaf een kwartier
urenbundel tegoed per maand op te geven (voor de 21ste) en in te
zetten voor dagopvang en peuterspeelopvang
zijn uw uren maandelijks niet opgebruikt neemt u het tegoed mee
naar de eerst volgende maand
aantal weken opvang per jaar zelf te bepalen
48 uurs annuleringsregeling
inclusief luiers en voeding
geen ruileringsregeling

€ 8,36

peuterspeelopvang maandag- t/m vrijdagochtend van 09:00 – 12:00
uur, ook mogelijk inclusief lunch maandag- t/m vrijdagochtend van
09:00 – 12:30 uur
leeftijd 2 – 4 jaar
tijdens schoolweken per kalenderjaar
vaste ochtend ruilen binnen de huidige kalendermaand in overleg
met de leiding op de groep
inclusief luiers
geen annuleringregeling

€ 7,47

WEEKEND OPVANG

-

vaste weekend dagopvang
leeftijd 0 – 4 jaar
structurele afname mogelijk vanaf een kwartier
aantal weken per jaar gezamenlijk contractueel overeen te komen
inclusief luiers en voeding
geen annuleringregeling
geen ruilingsregeling
zondag geldt een toeslag van € 1,42 per uur

€ 8,58

INCIDENTELE
OPVANG

-

dagopvang
leeftijd 0 – 4 jaar
afname vanaf een kwartier
zonder contract

€ 9,86

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 2018 is € 7,45
- 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

