
   
                 

  
 

 TARIEVEN  2018 
 
 

Reguliere opvang  
8.00 – 18.00 uur 

Per uur Uren per  
maand 

Kosten per 
dagdeel 

Kosten per maand  
bruto    

51 weken per jaar, 10 uur per dag 
1 dag per week 
2 dagen per week 
3 dagen per week 
4 dagen per week 
5 dagen per week 
Opvang om de week  
 
40 weken per jaar, 10 uur per dag 
1 dag per week 
2 dagen per week 
3 dagen per week 
4 dagen per week 
5 dagen per week 
 

 
€    8,32                    
€    7,77 
€    7,77 
€    7,77 
€    7,77 
€    8,32 
 
 
€    8,93 
€    8,93 
€    8,93 
€    8,93 
€    8,93 
 

 
  42,5 
  85 
127,5 
170 
212,5 
 
 
  
33,3 
 66,6 
100 
133,3 
166,6 

 
€    41,60 
€    38,85 
€    38,85 
€    38,85 
€    38,85 
€    41,60 
 
 
€    44,65 
€    44,65 
€    44,65 
€    44,65 
€    44,65 
 

 
€    353,60                         
€    660,45 
€    990,68 
€  1320,90 
€  1651,13 
 
 
 
€    297,67 
€    595,33 
€    893,00 
€  1190,68 
€  1488,33 

Flexibele opvang  

51 weken per jaar 
26 dagdelen per kwartaal 
52 dagdelen per kwartaal 

 
€    9,91 
€    8,93 
 

 
 

 
€   49,55 
€   44,65 

 
 
 
 

Verlengde opvang*  van 7.00 – 8.00 u 
                                    en 18.00 – 19.00 u                       

 

Structureel 
Per uur 
Per half uur 
Per kwartier 
 
Incidenteel 
Per uur 
Per half uur 
Per kwartier 

 
€   10,02 
€     5,01 
€     2,51 
 
 
€   10,43 
€     5,22 
€     2,61 

   

 
Wij rekenen geen inschrijf- of wijzigingskosten bij mutaties.  
Onze tarieven zijn inclusief alle (babyfles)voeding en luiers. 
Wij gaan uit van een minimale afname van  2 dagdelen per week. 
Betaling vindt plaats via automatische incasso in de eerste week van de maand (dus vooraf). 
Op bovenstaande tarieven  kunt u  kinderopvangtoeslag in mindering brengen.  
De reguliere openingstijden zijn van  8.00 – 18.00 uur. Verlengde opvang is mogelijk tussen 7.00 en 8.00 en 
tussen 18.00 en 19.00 uur. 
*Verlengde opvang bij flexibele opvang wordt verrekend bij een afname van > 10 uur per dag tussen  
7.00 – 19.00 uur. We brengen dan het tarief voor  structurele verlengde opvang in rekening.  
 
Onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. 


