Tarieven 2019
Omschrijving dienst
Kinderdagverblijf Vuren / Herwijnen
Hele dagopvang per week
Halve dagopvang per week
(ochtend / middag)
Maatwerkuur kinderopvang
Omschrijving dienst
Peuteropvang Vuren en Herwijnen
Peuteropvang 8:30 - 12:00 uur
40 weken (tweeverdieners)
Peuteropvang 8:30 - 12:00 uur
40 weken (kostwinnersgezinnen)
Peuteropvang VVE dagdeel
8:30 - 12:00 uur 40 weken
Omschrijving dienst
Buitenschoolse opvang
Vuren / Herwijnen / Gorinchem
Naschoolse korte middag opvang
(incl. vakantie dagopvang)
51 weken
Naschoolse korte middag opvang
39 weken (schoolweken)
Naschoolse lange middag opvang
(incl. vakantie dagopvang)
51 weken
Naschoolse lange opvang
39 weken (schoolweken)
Voorschoolse opvang
39 weken (schoolweken)
Buitenschoolse dagopvang
(onderbouw geen schooldag)
Maatwerkuur buitenschoolse opvang
51 weken
Maatwerkuur buitenschoolse opvang
39 weken (schoolweken)
Vervoer tussen school en
dichtstbijzijnde BSOlocatie

Prijs per maand Uren per maand
€ 395,40
48,9
€ 205,28
€ 39,53
Prijs per maand

24,4
4,25
Uren per maand

Uurtarief
€ 8,09
€ 8,40
€ 9,30
Uurtarief

€ 94,38

11,67

€ 8,09

€ 33,25

11,67

€ 2,85

€ 0,00

11,67

€ 0,00

Prijs per maand

Uren per maand

Uurtarief

€ 164,47

22,9

€ 7,19

€ 96,02

11,7

€ 8,23

€ 234,57

32,6

€ 7,19

€ 178,32

21,7

€ 8,23

€ 46,74

6,5

€ 7,19

€ 351,41

48,9

€ 7,19

€ 35,15

4,25

€ 8,27

€ 27,57

3,33

€ 8,27

€ 20,12

€ 10,06

€ 6,76

Uitgangspunten
Aan het einde van ieder jaar indexeert De Kinderkamer in overleg met de
oudercommissie de tarieven voor het komende jaar.
De Kinderkamer is van maandag t/m vrijdag geopend van 7.00 uur ’s ochtends tot 18.30
uur ’s avonds. Halve dagopvang is van 7.00 uur tot maximaal 13.00 uur of van maximaal
12.00 uur tot 18.30 uur.
Het onbeperkt ruilen van een dienst is een service van De Kinderkamer en op aanvraag
mogelijk mits het maximale aantal kinderen op de groep nog niet bereikt is. Erkende
feestdagen en sluitingsdagen van De Kinderkamer zijn niet mee berekend bij de bepaling
van het tarief en kunnen derhalve niet geruild worden.
Het uurtarief van De Kinderkamer is 'all inclusive': Uw kind verblijft in een veilige en
gezonde ruimte met kwaliteitsmaterialen. Luiers, verzorgingsdoekjes, zo veel mogelijk
gezonde voeding en tussendoortjes, uitstapjes, peutergym, voorleestheater, voorleesexternen, workshops, kinderraad, interne begeleiding, zorggesprekken en alle extra's
rondom feest- en hoogtijdagen zijn inbegrepen.
Bij maatwerkuren bent u gehouden aan de afgesproken tijden. Uitloop wordt achteraf in
rekening gebracht. Alle van toepassing zijnde voorwaarden staan vermeld in uw
opvangcontract en zijn onlosmakelijk verbonden met de Algemene Voorwaarden.
In verband met het VVE programma Piramide, wordt afname van minimaal twee
dagdelen opvang per week aangeraden voor kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar. Dit is
slechts een advies.
In dit overzicht vindt u alleen bruto prijzen. U betaalt zelf slechts een gedeelte van deze
kosten. De overheid betaalt een groot deel van de opvangkosten aan u terug. U
ontvangt deze, deels inkomensafhankelijke tegemoetkoming, maandelijks via de
Belastingdienst als Kinderopvangtoeslag. U dient deze toeslag zelf aan te vragen
ongeveer 6 weken voor de start van de opvang aan de hand van de gegevens in het
kinderopvangcontract wat u van ons ontvangt.
De maximum uurtarieven voor 2019 zijn:
Dagopvang €8,02
Buitenschoolse opvang € 6,89

