-Tarieven opvangjaar 2018 KinderdagverblijfOpeningstijden
Onze kinderdagverblijven zijn 52 weken van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur geopend.
Alleen tijdens de erkende feestdagen zijn wij gesloten. Als uw opvangdag op een feestdag valt kunt u
deze dag inhalen op een ander moment. U kunt dus alle dagen van het jaar op ons rekenen.
Wanneer u bijvoorbeeld door uw vakantie geen gebruik kunt maken van uw betaalde opvangdag dan
kunt u deze dagen ruilen. De ruilmogelijkheden zijn afhankelijk van de opvangcapaciteit op de groep
en heeft een beperking.
Opvangmogelijkheden
Opvang op vaste dagen
Deze opvangsoort heeft een vanaf tarief van € 7,19 per uur (12 uur per dag). Dit tarief geldt voor hele
dagen opvang. U kunt kiezen voor hele dagen opvang van 7.30 tot 18.30 uur of voor een halve dag
van 7.30 uur tot 13.00 uur en van 13.00 tot 18.30 uur. Een combinatie is natuurlijk altijd mogelijk
zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt.
Opvang van 7.00 of tot 19.00 uur
Deze opvangsoort heeft een vanaf tarief van € 7,19 per uur. U betaalt voor deze extra service dus
niets extra. U kunt kiezen uit drie opvangblokken.
- het reguliere opvangblok van 7.30 tot 18.30 uur:
- het vroege opvangblok van 7.00 tot 18.00 uur:
- het late opvangblok van 8.00 tot 19.00 uur:
- het verlengde opvangblok van 7.00 tot 19.00 uur:
Indien u opvang wenst van meer dan 11 uur per dag dan is dat mogelijk. U betaalt hiervoor het
uurtarief vanaf € 7,19 per uur
Opvang op even/oneven weken
Wanneer u de ene week wel opvang nodig heeft en de andere week niet kunt u gebruik maken van
ons gunstige tarief voor opvang om de week. U betaalt dan een uurtarief van€ 8,02 per uur voor een
hele dag en € 8,02 voor een halve dag. Omdat u de helft minder uren afneemt zijn de kosten
aanzienlijk lager dan wanneer u gebruik maakt van een normaal opvang contract.
Opvang op wisselende dagen.
Wanneer u opvang nodig heeft op wisselende dagen of dagdelen en u kunt dit een maand of langer
van tevoren aangeven dan kunt u gebruik maken van opvang op wisselende dagen. Deze
opvangsoort heeft een tarief van € 8,19 per uur. Bij vier dagdelen betaalt u € 8,19 per uur en bij zes
dagdelen betaalt u € 7,98 per uur. U sluit een contract af van een gemiddeld aantal dagdelen per
maand. Bij extra afname boven de contractueel vastgelegde uren ontvangt u achteraf een
aanvullende factuur. De plaatsingsmogelijkheden zijn beperkt; informeer naar de mogelijkheden.
Volledige flexibele opvang
Bij Kindercentrum Kindertuin is het mogelijk om de opvangdagen volledig flexibel in te roosteren. U
kiest dan voor flexibele opvang. U kunt op deze wijze om de week dagen afnemen of van dagen per
week wisselen. U kunt de dagen tot de woensdag vooraf aan de afname week reserveren (tot 3
dagen van tevoren!!). Niet opgenomen dagen kunt u meenemen naar de volgende maand (met een
maximum van 3 maanden). Werkt u bijvoorbeeld in het onderwijs dan kunt u de opvangdagen tijdens
de vakantie sparen en gebruiken in de schoolweken!! Deze opvangsoort heeft een tarief van € 8,65
per uur. Bij vier dagdelen betaalt u € 8,65 per uur en bij zes dagdelen betaalt u € 8,43 per uur. U sluit
een contract af van een gemiddeld aantal dagdelen per maand. De plaatsingsmogelijkheden zijn
beperkt; informeer naar de mogelijkheden.

Tarieven locatieafhankelijk
De tarieven van Kindercentrum Kindertuin zijn locatie niet afhankelijk. Waar gesproken wordt over
een “vanaf tarief” geldt dit tarief niet voor alle locaties. In uw offerte ontvangt u de tarieven zoals
deze geldt voor de locatie van uw voorkeur.
Opvang inclusief alles, zonder bijkomende kosten
Bij Kindercentrum Kindertuin heeft u maximale mogelijkheden en interessante voordelen. De laagste
opvangtarieven tegen de hoogste kwaliteit. En bij Kindercentrum Kindertuin kunt u 52 weken per
jaar van 7.00 tot 19.00 uur terecht. Er is dus geen verplichte vakantiesluiting of studiedagen
(met uitzondering van de nationale feestdagen).

Opvang bij Kindercentrum Kindertuin is bovendien inclusief luiers, drinken, fruit, voeding (ook
babyvoeding) en tussendoortjes; eigenlijk inclusief alles

Bij gedifferentieerde urenopvang 2018 zijn de volgende uurtarieven van toepassing.
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Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleed

