Tarieven dagopvang 2021
Indien u opvang afneemt vanaf 07.00 uur verzorgen wij voor uw kind een broodmaaltijd (flesvoedingontbijt valt hier niet onder, dit dient thuis te worden gegeven). Het gebruik van luiers is steeds in het
tarief opgenomen.
Dagopvang is standaard van 07.30-18.00 uur, maar kan verlengd worden vanaf 07.00 uur en/of tot
18.30 uur. U kunt ook halve dagen opvang afnemen.
Niet afgenomen dagen worden niet gerestitueerd. Via de ouderapp kunt u extra dagen en ruildagen
aanvragen. Extra dagen kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Dagen in het
verleden kunnen niet meer als ruildag worden ingezet. De termijn waarbinnen geruild kan worden, is
14 dagen.
Met ingang van 1 januari 2021 hanteren wij onderstaande tarieven. In deze tarieven is geen rekening
gehouden met de tegemoetkoming van de Belastingdienst. Het bedrag dat u uiteindelijk betaalt is
daardoor lager dan het vermelde maandtarief.

Proefberekening bij de Belastingdienst
U kunt een tegemoetkoming krijgen in de opvangkosten en deze aanvragen bij de belastingdienst.
Voor de aanvraag heeft u altijd het aantal opvanguren per maand en het uurtarief nodig. Op de site
van de belastingdienst kunt u een proefberekening maken. De belastingdienst doet er minimaal 8
weken over om een aanvraag af te handelen, dus houdt u er rekening mee dat als u de
tegemoetkoming wilt aanvragen, u dit tijdig doet.

Standaard pakket
Productsoort
Op basis van 1 dag per week
Standaard pakket
Aantal weken opvang
Starttijd opvang
Eindtijd opvang

Uren per maand

Bruto uurtarief

44,63
€ 8,88
52 (u betaalt 51 weken)
07.30 uur
18.00 uur

Bruto maandtarief
€ 396,31

40 schoolweken pakket (exclusief schoolvakantieweken)1
Productsoort
Op basis van 1 dag per week
40 schoolweken pakket
Aantal weken opvang
Starttijd opvang
Eindtijd opvang

1

Uren per maand

Bruto uurtarief

Bruto maandtarief

35
40 schoolweken
07.30 uur
18.00 uur

€ 9,13

€ 319,55

Onder de schoolvakantieweken vallen de volgende schoolvakanties: 1 week herfstvakantie, 2 weken
kerstvakantie, 1 week voorjaarsvakantie, 2 weken meivakantie, 6 weken zomervakantie

