Wat zijn de tarieven van de kinderdagopvang en BSO in 2018
Onze standaard openingstijden zijn van 8.00-18.00 uur.

Kinderdagopvang
Contract 40 weken (= uitsluitend schoolweken):
▪
▪
▪

Uurtarief €7,30
Dag (8.00-18.00 uur) 10 uur, € 243,33 per maand
Dagdeel (8.00-13.00 uren 13.00-18.00 uur) 5 uur, € 121,67 per maand

Contract 52 weken;
▪
▪
▪

Uurtarief €7,30
Dag (8.00-18.00 uur) 10 uur, € 316,33 per maand
Dagdeel 5 uur, € 158,17 per maand

Extra uren buiten contract (7.00- 8.00 uur, 18.00-18.30 uur en extra dagdelen)
▪

Uurtarief € 8,40 per uur (ook afname van een half uur is mogelijk)

LET WEL: opvang van 7.00-7.30 uur is mogelijk indien er voldoende aanmeldingen zijn

Deze tarieven zijn inclusief luiers, drinken en voeding, met uitzondering van
zuigelingenvoeding.

Buitenschoolse Opvang
Eén dag per week:
▪

Uurtarief €7,20

We rekenen vanaf het moment dat de school uit is tot 18.00 uur.
Extra urentarief buiten contract 18.00-18.30 uur.
▪

Uurtarief €8,40

Ook bij Buitenschoolse opvang kunt u kiezen uit een 40 weken of een 52 weken
contract. Een 40 weken contract is exclusief schoolvakanties en schoolvrije dagen. Een 52
weken contract is inclusief schoolvriie dagen en schoolvakanties.
Deze tarieven zijn inclusief fruit, drinken en tussendoortjes. Op lange middagen en hele dagen
ook inclusief broodmaaltijd.

Voorschoolse Opvang
Vanaf 7.00-8.30 uur, opvang van 18.00-18.30 uur en extra dagdelen buiten contracturen.
▪

Uurtarief € 8,40 (ook afname van een half uur is mogelijk)

LET WEL: opvang van 7.00-8.30 uur is mogelijk indien er voldoende aanmeldingen zijn

Vakantie Opvang
Ook behoort een contract voor alleen vakantieopvang tot de mogelijkheden. Voor de
voorwaarden kunt u contact opnemen met kantoor.
• Uurtarief €8,40

BRUTO-NETTO KOSTEN
Kinderopvangtoeslag
Omdat u voor kinderdagopvang en BSO kinderopvangtoeslag kunt aanvragen krijgt u,
afhankelijk van u gezamenlijk inkomen is, geld van de belasting terug. Het kind waarvoor
u de meeste uren opvang afneemt, telt voor de belastingdienst als eerste kind. U kunt
de kinderopvangtoeslag aanvragen voor maximaal 140% van de uren van de minst
werkende ouder en voor maximaal 2760 uur per jaar.
Elk jaar stelt de belastingdienst een maximum uurtarief vast voor kinderdagopvang en
BSO waarover u kinderopvangtoeslag kunt terugkrijgen.

Hieronder geven wij een voorbeeldberekening van de brutokosten voor onze
Kinderdagopvang:
VOORBEELD Bruto uurtarief Kinderdagopvang Opvang tijdens 52 weken per jaar,
een dag per week
Bruto uurtarief
Een dag van 10 uur

Aantal uur per jaar
€7,30

520

Bruto maandbedrag
€ 316,33*

*(€7,30 x 520)/12 maanden

Hieronder geven wij een voorbeeldberekening van de brutokosten voor onze
Buitenschoolse opvang:
VOORBEELD Bruto uurtarief Kinderdagopvang Opvang tijdens 52 weken per jaar,
een dag per week |
Bruto uurtarief
Een dag van 10 uur

Aantal uur per jaar
€7,30

520

Bruto maandbedrag
€ 316,33*

*(€7,20x120)/12 maanden

✓ Voor een tweede of derde kind krijgt u meer kinderopvangtoeslag terug en zijn
de bedragen per maand nog lager.

Wilt u weten wat uw exacte kosten voor BSO of Kinderdagopvang bij St. Kindcentra PCO
Gelderse Vallei zijn, kijk dan op: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
of neem contact met ons op om een proefberekening te laten maken.

