
 

 

 
 
 
 
DIENSTEN EN TARIEVEN KINDERDAGOPVANG (0-4 JAAR) 
 
Vaste planning 
Dagopvang 52 weken 
Wij bieden dagopvang op basis van jouw vaste planning aan, op door jou gewenste breng- en 
haaltijden. Je ontvangt hiervoor elke maand een factuur met een vast bedrag.  Je betaalt per maand 
de uren die in het contract zijn vastgelegd, ongeacht of je je kind wel of niet brengt (bijvoorbeeld in 
geval van ziekte, feestdagen, vakantie).  
Je kan extra dagdelen afnemen voor hetzelfde tarief, deze worden dan wel extra in rekening 
gebracht.  Er geldt een minimale afname van een dagdeel per week van 5,5 uur.  
 
In de zomervakantie kun je de niet genoten KDV-uren door eigen vakantie (maximaal 3 weken) , als  
extra dagdelen inzetten in jouw werkweken in de zomervakantie. Deze planning geef je uiterlijk 1 
mei aan ons door.  
 
Wij bespreken met jou de mogelijkheden voor meest passende planning voor jouw kind, waarbij we 
zo goed mogelijk tegemoet komen aan jouw wensen en onze mogelijkheden qua plaatsing en 
planning. Soms is er een wachtlijst, dus het is handig dat je tijdig contact met ons opneemt.  
In het contract leggen we vast op welke dagen en tijden jouw kindje bij ons wordt opgevangen 
gedurende het hele jaar. 
De tarieven zijn inclusief eten en drinken gedurende de dag, en exclusief luiers. Wanneer je wilt, 
kunnen wij een gezonde en gevarieerde warme avondmaaltijd verzorgen om 17.00. Hiervoor 
brengen wij een extra bedrag in rekening.  
 
Dagopvang 40 weken 
Deze vorm van opvang is geschikt wanneer je gedurende de schoolvakanties geen opvang afneemt, 
maar wel een vast ritme hebt buiten de schoolvakanties om. 
 
Dagopvang met gedeeltelijke opvang gedurende schoolvakantieweken. 
Je kan kiezen voor gedeeltelijke vakantie-opvang wanneer je een deel van de schoolvakantieweken 
opvang nodig hebt. Ideaal voor gezinnen die in een aantal schoolvakanties wel aan het werk zijn. Je 
neemt dan in aanvulling op het 40 weken contract een vakantiepakket af van minimaal 60 uur per 
jaar, die je kan inplannen in schoolvakanties.  
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flexibele planning 
Wanneer je volgens een wisselende planning kinderopvang wilt afnemen, dan kies je voor een 
flexibel contract. Jij geeft jouw planning 4 weken van tevoren aan ons door en wij zorgen voor een 
vertrouwde opvangplek voor jouw kindje. Voor flexibele opvang gedurende het jaar hanteren wij 
dagdelen van minimaal 4 uren om de continuïteit op de groep te waarborgen. We hanteren de 
afgesproken planning bij het factureren. Je factuur kan per maand verschillen. Hier moet je bij het 
aanvragen van kinderopvangtoeslag rekening mee houden. Minimale afname per maand is 20 uur. 
Als je meer dan deze 20 uur afneemt wordt dit maandelijks in rekening gebracht.  
Flexibele opvang kan tot 2 weken voor de opvangdatum gewijzigd worden. 
 
Opvang op afroep 
Soms heb je opvang nodig op het laatste moment, omdat je onverwachts moet werken of andere 
activiteiten moet uitvoeren. Wij begrijpen goed dat je dat dan graag met een telefoontje wilt regelen. 
Als er plek is op een groep waar jouw kindje bekend is, dan regelen we dat voor jou. Opvang “op 
afroep” is bedoeld voor niet geplande opvang in het vaste of flexibele contract. Wij doen ons uiterste 
best om dan een passende oplossing te bieden. Je kan ons tot een dag van tevoren bellen om deze 
meest flexibele vorm van opvang af te nemen. Het kan zijn dat er geen plek is; hier moet je rekening 
mee houden als je ons last-minute inschakelt.  
 

 
 

SKR Tarieven Dagopvang 2022 
 

 Vast Flexibel Op afroep 

Dagopvang     52 weken 8,50 9,56 
9,85 

                       40 weken 9,11  

Aanvullend vakantie-pakket in 
combinatie met 40 weken 
dagopvang (6 schoolvakantieweken)                

9,11   

PeuterWijs (PSG en VVE)  8,50   


