Tarieven Kinderdagverblijf 2018
(Leeftijd: 0 – 4 jaar)
52 weken
Hele dag
Halve dag

tijden
08.00 – 18.00 uur
08.00 – 13.00 uur
13.00 – 18.00 uur

uurtarief
€ 7,45
€ 7,55

maandprijs
€ 322,83
€ 163,58

40 weken
Hele dag
Halve dag

tijden
08.00 – 18.00 uur
08.00 – 13.00 uur
13.00 – 18.00 uur

uurtarief
€ 7,45
€ 7,55

maandprijs
€ 248,33
€ 125,83

Contracten
Voor kinderen van de kinderopvang kan een jaarcontract (52 weken) worden afgesloten. Het is ook
mogelijk een 40 weken contract af te sluiten. Uw kind komt dan alleen de schoolweken en maakt geen
gebruik van de opvang tijdens schoolvakanties.
Mocht u toch een enkele keer gebruik willen maken van de opvang tijdens vakanties en vrije dagen dan
kunt u gebruik maken van extra opvang (zie hieronder).
Flexibele kinderopvang
Wij bieden een flexibele 8 rittenkaart aan voor de kinderopvang. Met deze kaart kan uw kind 8 dagdelen
(of 4 hele dagen) gebruik maken van kinderopvang.
De dagdelen lopen van 08.00-13.00 uur en van 13.00-18.00 uur.
De rittenkaart kost € 320,-- (oftewel € 8,-- per uur).
Als u gebruik wilt maken van de flexibele kinderopvang dient u dit minimaal twee weken van tevoren aan
te geven. De facturatie vindt vooraf plaats.
Een flexibel (half)uurtje (prijs € 7,85)
Een flexibel (half)uurtje is van toepassing voor kinderen die:
 tussen 07.00 en 08.00 uur worden gebracht
 tussen18.00 en 18.30 uur worden opgehaald
Incidentele extra opvang
Indien het aantal kinderen en de samenstelling van de groep dit toelaat, is het mogelijk een extra
dag(deel) af te nemen. Dat kan echter alleen wanneer uw kind minimaal twee dagdelen of een dag bij
ons ingeschreven staat. Bij de groepsleiding of de leidinggevende kunt u minimaal 2 weken van tevoren
uw aanvraag doorgeven. U krijgt van de groepsleiding uiterlijk één week van tevoren te horen of uw
aanvraag geaccepteerd is. De kosten voor deze extra opvang zijn € 7,85 per uur.
De facturatie vindt achteraf, maandelijks plaats.
Onze werkplannen en huisregels KDV vindt u op onze site:
www.kindcentradedrieslag.nl

Tarieven buitenschoolse opvang 2018
(Leeftijd: 4 tot 12 jaar)
52 weken
12.00 – 18.00 uur
15.00 – 18.00 uur

uurtarief
€ 6,95
€ 6,95

maandprijs
€ 208,50
€ 139,00

40 weken
12.00 – 18.00 uur
15.00 – 18.00 uur

uurtarief
€ 6,95
€ 6,95

maandprijs
€ 139,00
€ 69,50

10 weken
08.00 – 18.00 uur

uurtarief
€ 6,95

maandprijs
€ 57,92

Voorschoolse opvang uurtarief
08.00 – 08.30 uur
€ 6,95

maandprijs
€ 11,58

Een flexibel (half)uurtje VSO (prijs € 7,85)
Een flexibel (half)uurtje is van toepassing voor kinderen die tussen 07.00 en 08.00 uur worden gebracht.
Contracten
Voor kinderen van de buitenschoolse opvang kan een jaarcontract (52 weken) worden afgesloten. Het is
ook mogelijk een 40 weken contract af te sluiten. Uw kind komt dan alleen de schoolweken en maakt
geen gebruik van de opvang tijdens schoolvakanties.
Mocht u toch een enkele keer gebruik willen maken van de opvang tijdens vakanties en vrije dagen dan
kunt u gebruik maken van extra opvang (zie hieronder).
Flexibele buitenschoolse opvang
Wij bieden een flexibele 6 rittenkaart aan voor de BSO. Met deze kaart kan uw kind 6 keer gebruik maken
van een BSO dagdeel . Dit kan een dagdeel van 12.00-15.00 uur zijn of van 15.00-18.00 uur.
De rittenkaart kost € 144,-- (oftewel € 8,-- per uur).
Als u gebruik wilt maken van de flexibele BSO dient u dit minimaal twee weken van tevoren aan te geven.
De kosten van de kaart worden gefactureerd.
Incidentele extra opvang:
Indien het aantal kinderen en de samenstelling van de groep dit toelaat, is het mogelijk een extra
dag(deel) af te nemen. Dat kan echter alleen wanneer uw kind minimaal twee dagdelen of een dag bij
ons ingeschreven staat. Bij de groepsleiding of de leidinggevende kunt u minimaal 2 weken van tevoren
uw aanvraag doorgeven. U krijgt van de groepsleiding uiterlijk één week van tevoren te horen of uw
aanvraag geaccepteerd is. De kosten voor deze extra opvang zijn € 7,85 per uur. De facturatie vindt
achteraf, maandelijks plaats.

Tarieven vervoerskosten:
Wij verzorgen het vervoer van uw kind uit school naar de BSO.
Wij rekenen voor een enkele rit € 5,00 aan vervoerskosten per kind.
Onze werkplannen en huisregels BSO vindt u op onze site: www.kindcentradedrieslag.nl

