
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tarieven Kinderopvang  2014     0 – 4  jarigen  

 

Openingstijden: 
  

 
Uurtarief: 
    
  
 
Dagdeel: 
  

 
 
Minimale afname: 
  

De Kinderkamer is gedurende 51 weken van het jaar op werkdagen geopend 
van 07:00 uur tot 18:30 uur. 

 
€ 6,70 
Het uurtarief van De Kinderkamer is ‘all-inclusive’: luiers, voeding, uitstapjes, 
interne begeleiding en alle extra’s rond Sint en Kerst e.d. zijn inbegrepen.  
  
1 dagdeel omvat in De Kinderkamer gemiddeld 5,75 uren en kan een 
ochtend of een middag omvatten. 07:00 - 12:00 / 13:00 uur (met lunch) of 
12:00 - 18:30 uur 
  
i.v.m. het V.V.E.-programma Piramide, wordt afname van minimaal  
3 dagdelen opvang per week aangeraden voor peuters. Dit is slechts een 
advies. 

 

1 dagdeel per week, gemiddeld 24,4 uren per maand:  
2 dagdelen per week, gemiddeld 48,9 uren per maand:  
3 dagdelen per week, gemiddeld 73,3 uren per maand:  
4 dagdelen per week, gemiddeld 97,8 uren per maand:  
5 dagdelen per week, gemiddeld 122,2 uren per maand:  
6 dagdelen per week, gemiddeld 146,6 uren per maand:  
7 dagdelen per week, gemiddeld 171,1 uren per maand:  
8 dagdelen per week, gemiddeld 195,5 uren per maand:  
9 dagdelen per week, gemiddeld 219,9 uren per maand:  
10 dagdelen per week, gemiddeld 244,4 uren per maand: 

 
In overleg is ook maatwerk mogelijk bij De Kinderkamer, bijvoorbeeld: 
flexibele opvang naast een vast contract, opvang van 07:00 uur tot 14:00 
uur of incidentele opvang voor aantal uren. Vraagt u hiervoor gerust een 
op maat gemaakte offerte aan. 

€ 163,73 per maand 
€ 327,46 per maand 
€ 491,19 per maand 
€ 654,92 per maand 
€ 818,65 per maand 
€ 982,38 per maand 
€ 1.146,11 per maand 
€ 1.309,84 per maand 
€ 1.473,57 per maand 
€ 1.637,30 per maand 

 

Incidenteel extra dagdeel (op aanvraag, onbeperkt mogelijk mits het 
maximale aantal kinderen op de groep nog niet bereikt is): 

 
Onbeperkt ruilen van dagdeel (op aanvraag, onbeperkt mogelijk mits het 
maximale aantal kinderen op de groep nog niet bereikt is):      
Erkende feestdagen en sluitingsdagen kunnen niet geruild worden.  

€ 39,10 
  

 
Gratis 

 

Op 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.   

 

 


