
 

     

 

Open per jaar   51 weken     

Uurprijs    € 8,17   All-inclusive  

Dagen    07.00 – 18.00   € 89,87 per dag  € 381,94 per maand  € 4.583,37 per jaar  

Dagdeel ochtend  07.00 – 13.00   € 49,02 dagdeel € 208,33 per maand  € 2.500,02 per jaar 

Dagdeel middag  12.00 – 18.00   € 49,02 dagdeel € 208,33 per maand  € 2.500,02 per jaar 

 

   

Open per jaar    51 weken 

Uurprijs    € 8,17   All-inclusive 

2 x ochtend  (12uur pw)  07.00 – 13.00  € 98,04 per week  € 416,67 per maand   € 5.000,04 per jaar 

2 x middag   (10uur pw)  13.00 – 18.00   € 81,70 per week  € 347,22 per maand  € 4.166,70 per jaar 

1 ocht/1 mid (11uur pw)  07.00 – 18.00   € 89,87 per week  € 381,94 per maand  € 4.583,37 per jaar 

 

 

Uurprijs    € 8,17   All-inclusive 

Dagen    07.00 – 18.00   € 89,87 per dag    € 381,94 per maand    € 4.583,37  per jaar  

Dagdeel ochtend  07.00 – 13.00   € 49,02 dagdeel   € 208,33 per maand    € 2.500,02 per jaar 

Dagdeel middag  12.00 – 18.00   € 48,12 dagdeel              € 208,33 per maand    € 2.500,02 per jaar 

 

 

Alle prijzen op dit overzicht zijn bruto prijzen. Op de bruto uurprijs kan indien van toepassing de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst in 

mindering worden gebracht. Zo krijgt u de netto uurprijs ofwel de ouderbijdrage.  

Voor meer informatie raadpleegt u: www.toeslagen.nl  U kunt ook  contact met ons opnemen, zodat  wij dit voor u zullen berekenen.  Als extra 

service begeleiden wij u graag met de aanvraag naar de belastingdienst of dienen dit voor u in. 

De belastingdienst hanteert voor de kinderopvangtoeslag 2020 een maximum uurtarief van € 8,17 

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Van toepassing zijn de algemene betalingsvoorwaarden 

Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. 

        KDV TARIEVENLIJST 2020     

    Vaste opvang per dag of dagdeel op de baby of peutergroepen 

    Vaste opvang voor de VVE Peuterochtenden middagen of een ochtend en een middag 

    Extra dag/dagdeel plaatsing is afhankelijk van de groepssamenstelling 

    Bruto prijzen en kinderopvangtoeslag 

            KDV BAMBA     


