
 
 Tarieven 2022 

Kinderdagverblijf Vuren / Herwijnen Prijs per maand Uren per maand  Uurtarief 

Hele dagopvang per week  € 432,06  48,9  € 8,84  

Halve dagopvang per week  

(ochtend / middag) € 224,34  24,4 

 

€ 9,18  

Maatwerkuur kinderopvang in 

contract € 43,10  4,25 

 

€ 10,14  

Losse afname extra dagdeel 

kinderdagverblijf 

 

€ 51,52 

 

5,75 

   

€ 8,96 

     

Peuteropvang Vuren en Herwijnen Prijs per maand Uren per maand  Uurtarief 

Peuteropvang 8:30 - 12:00 uur 

40 weken (tweeverdieners) € 103,13  11,67 

 

€ 8,84  

Peuteropvang 8:30 - 12:00 uur 

40 weken (kostwinnersgezinnen) 

Inkomens 

afhankelijk  11,67 

 VNG 

tabel* 

Peuteropvang VVE dagdeel  

8:30 - 12:00 uur 40 weken € 0,00  11,67 

 

€ 0,00  

Losse afname extra dagdeel 

peuteropvang  €31,36 3,50 

 

          € 8,96 
 

Peuteropvang is in onze locatie in Herwijnen ook voor 51 weken per jaar beschikbaar 

en tevens gedurende de middagen (2:30 uur of 3:30 uur). Vraagt u ons om de mogelijkheden. 

*  dit uurtarief is een ouderbijdrage vanuit de Adviestabel van de VNG. (tabel bijgevoegd *) 

     

Buitenschoolse opvang  

Vuren / Herwijnen / Gorinchem Prijs per maand Uren per maand 

 

Uurtarief 

Voorschoolse opvang  

7.00-8.30 uur, 39 schoolweken €49,43 4,9 

 

€10,14 

Naschoolse opvang ‘alle weken’ 

51 weken, vanaf tijdstip:  
 

 

inclusief vakantie 

dagopvang en 

studiedagen 
  

 

 

Vanaf 11.30 uur € 269,89 34,25  € 7,88 

Vanaf 11.45 uur € 263,49 33,44  € 7,68 

Vanaf 12.00 uur € 257,09 32,63  € 7,68 

Vanaf 12.15 uur € 250,68 31,81  € 7,68 

Vanaf 12.30 uur € 244,28 31,00  € 7,68 

Vanaf 12.45 uur € 237,88 30,19  € 7,68 

Vanaf 14.00 uur € 205,87 26,13  € 7,68 

Vanaf 14.15 uur € 199,46 25,31  € 7,68 

Vanaf 14.30 uur € 193,06 24,50  € 7,68 

Vanaf 14.45 uur € 186,66 23,69  € 7,68 

Vanaf 15.00 uur  € 180,26 22,88  € 7,68 

Vanaf 15.15 uur € 173,85 22,06  € 7,68 

 

 

   

 

 



 

 

  

 

 

Buitenschoolse opvang  

Vuren / Herwijnen / Gorinchem Prijs per maand Uren per maand 

 

Uurtarief 

Naschoolse opvang ‘schoolweken’  

39 weken, vanaf tijdstip:  

 

 

excl. vakantie 

dagopvang en 

studiedagen 

  

 

 

Vanaf 11.30 uur € 210,23 23,33  € 9,01 

Vanaf 11.45 uur € 202,73 22,50  € 9,01 

Vanaf 12.00 uur € 195,22 21,67  € 9,01 

Vanaf 12.15 uur € 187,71 20,83  € 9,01 

Vanaf 12.30 uur € 180,20 20,00  € 9,01 

Vanaf 12.45 uur € 172,69 19,17  € 9,01 

Vanaf 14.00 uur € 135,15 15,00  € 9,01 

Vanaf 14.15 uur € 127,64 14,17  € 9,01 

Vanaf 14.30 uur € 120,13 13,33  € 9,01 

Vanaf 14.45 uur € 112,63 12,50  € 9,01 

Vanaf 15.00 uur € 105,12 11,67  € 9,01 

Vanaf 15.15 uur €   97,61 10,83  € 9,01 
 

Wanneer u een extra dienst af wilt nemen in de BSO, geldt het uurtarief van € 7,86.  

Voor een extra maatwerk-uur berekenen wij een uurtarief van € 8,79. 

In de BSO is ook opvang met Weeksprong of Flexibele opvang. Vraagt u ons naar de mogelijkheden. 

 

Vervoer van/naar de Buitenschoolse 

opvang (dichtstbijzijnde) 

Hele maand, 1x 

per week Halve maand 

 

Losse rit 

Taxivervoer of eigen 

Kinderkamervervoer € 21,86 € 10,93 

 

€ 7,50 

 
Vervoer komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. U ziet de kosten van het vervoer  

apart op uw factuur vermeld. De werkelijke kosten van het vervoer per rit zijn vele malen hoger.  

Ouders betalen slechts een ‘ouderbijdrage’ welke niet teruggestort wordt in geval van geen gebruik.  

Bij meerdere kinderen van een gezin in dezelfde taxirit geldt een korting.  

Vraagt u ons naar de mogelijkheden.  

Aan de omschreven producten en genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2012 VNG voor kostwinnersgezinnen  

Gemeente West Betuwe vult uurtarief aan  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
  



  

    

    
    
    
    
    
    

Uitgangspunten 
 

Onze tarieven zijn bruto prijzen. U betaalt zelf slechts een gedeelte van deze kosten.  

De overheid betaalt een groot deel van de opvangkosten aan u terug. Ook over extra 

afgenomen uren. U ontvangt deze, deels inkomensafhankelijke tegemoetkoming, 

maandelijks via de Belastingdienst als Kinderopvangtoeslag. U dient deze zelf aan te 

vragen ongeveer 6 weken voor de start van de opvang aan de hand van de gegevens in 

het kinderopvangcontract welke u van ons ontvangt. De overheid betaalt in 2022 

maximaal mee tot een uurtarief van: € 8,50 voor dagopvang en € 7,31 voor BSO.                      

Aan het einde van ieder jaar indexeert De Kinderkamer in overleg met de 

oudercommissie de tarieven voor het komende jaar. De Kinderkamer behoudt zich het 

recht voor om ook halverwege het jaar de tarieven te indexeren vanwege onvoorziene, 

of nog niet bekende omstandigheden zoals CAO-wijzigingen. 

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 12.45 uur of van maximaal 

12.45 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 ruilbeleid staat beschreven in 

onze Informatiepagina Ruilen, Extra en Afwezigheid en werkt met een Afwezige dag en 

een Ruiltegoed. Aan deze service van De Kinderkamer kunt u geen rechten ontlenen.  

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, voorlees-

externen, workshops, kinderraad, interne begeleiding, zorggesprekken en alle extra's 

rondom feestdagen 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. 

Peuteropvang is een dienst die u gedurende 10 maanden (schoolweken) afneemt. De 

kosten verspreiden we over twaalf maanden zodat uw maandbedrag lager wordt en elke 

maand hetzelfde is. Dit is voor u prettig wanneer u maandelijks kinderopvangtoeslag 

ontvangt. Eenmaal per jaar opgave bij de Kinderopvangtoeslag is dan van toepassing. 

Zolang de gemeente West-Betuwe meebetaalt aan de kosten van peuteropvang kunnen 

wij de huidige tarieven hanteren voor kostwinnergezinnen. 

In verband met ons dagprogramma en het welbevinden van de kinderen, adviseren we 

minimaal twee dagdelen opvang per week voor kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar en 2-

4 jaar.   

Betaling geschiedt middels vooruitbetaling per maand. Standaard wordt Automatische 

Incasso gehanteerd. 

 


