
Kinderdagverblijf (0-4 jaar) 
Dagopvang 52 weken 
Kinderopvang op vaste (hele of halve) dagen gedurende 

het hele kalender jaar.  

Dagopvang 48 weken 
Kinderopvang op vaste (hele of halve) dagen gedurende 

48 weken. De vier vakantieweken behorende bij het 48 

weken pakket zijn vastgesteld in: 

• Week 32, 33 en 34 (bouwvak) 

• Week 52 (kerst) 

Afwijken van deze weken kan door een mail te sturen 

naar info@kobuitengewoon.nl. 

Dagopvang 40 (schoolweken) 
Heeft u alleen opvang nodig tijdens de schoolweken? 

Ook dat kan. Uw kind kan tijdens de schoolweken op 

hele of halve dagen bij ons terecht. 

Afwijken van de schoolvakantie kan door een mail te 

sturen naar info@kobuitengewoon.nl. 

Verlengde opvang 
Per pakket bestaat de mogelijkheid om de opvang te 

verlengen. Het middagdagdeel kan vervroegd worden 

tot 10:00 uur en het ochtenddagdeel kan verlengd 

worden tot 16:00 uur. 

Flexibele opvang 
Sluit u opvangwens niet aan bij bovenstaande 

pakketten dan kunnen wij maatwerk bieden. Neem 

hiervoor contact met ons op.  

 

Tarieven 
2021 

Hele dag van 7.00 tot 18.30 uur 

Halve dag van 7.00 tot 12.45 uur of 

van 12.45 uur tot 18.30 uur 

Gesloten op nationale feestdagen 

Peuterprogramma van 8.30 tot 12.30 uur 

Peuterprogramma (2 - 4 jaar) 
Voor kinderen van 2 tot 4 jaar kunt u ook kiezen voor 

de peuterprogramma. Uw kind is daar welkom in de 

schoolweken. Kinderen die meer ondersteuning nodig 

hebben, kunnen via een indicatie van 

jeugdgezondheidszorg 4 dagdelen het 

peuterprogramma bezoeken. Het 3e & 4e dagdeel is 

gratis. 

Het peuterprogramma valt onder de Wet 

Kinderopvang. Dit betekent dat tweeverdieners gebruik 

kunnen maken van de kinderopvangtoeslag en 

alleenverdieners of uitkeringsgerechtigden gebruik 

maken van de gemeentelijke regeling.  
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Extra service 

Wisseldagen  
Wanneer uw kind op tijd wordt afgemeld, kan deze dag 

(dagdeel) zonder kosten worden gewisseld voor extra 

opvang. 

 

Praktische zaken 
Luiers, doekjes en babyzalf zijn in het uurtarief 

inbegrepen. Fruit en  voeding (behalve flesvoeding) zijn 

ook in het uurtarief inbegrepen. Wanneer u specifieke 

wensen heeft wat betreft voeding, kunnen wij daarvoor 

zorgen. 

Kinderdagverblijf  
 

  
Bruto 

uurtarief 

Netto bijdrage 
minimaal  

Dagopvang 52  € 8,39 € 0,34 

Verlengd dagdeel € 8,73 € 0,61 

Dagopvang 48  € 8,46 € 0,34 

Verlengd dagdeel € 8,80 € 0,68 

Dagopvang 40  € 8,58 € 0,46 

Verlengd dagdeel € 8,92 € 0,80 

Flexibele opvang € 8,95 € 0,83 

Peuterprogramma 
40 weken per jaar  Bruto uurtarief 

Tweeverdieners € 8,58 

1 dagdeel   

Alleenverdieners/uitkeringsgerechtigden 

1 dagdeel Op aanvraag 
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Rekenvoorbeeld 1 
kinderen 1 

productsoort Dagopvang 52  

aantal dagen 2 

gezinsinkomen € 35000,00 
bruto maandbedrag € 836,48 
netto maandbedrag € 77,48 
netto uurprijs € 0,77 

Rekenvoorbeeld 2 
kinderen 1e kind 2e kind 

productsoort Dagopvang 40  BSO pakket 40 
aantal dagen 2 2 

gezinsinkomen € 55000,00   

bruto maandbedrag € 657,80 € 180,79 

netto maandbedrag € 137,65 € 22,60 

netto uurprijs € 1,79 € 0,96 

Rekenvoorbeeld 3 
kinderen 1 

productsoort Dagopvang 48 

aantal dagen 3.5 

gezinsinkomen € 28000,00 

bruto maandbedrag € 1362.96 

netto maandbedrag € 75.06 

netto uurprijs € 0,46 

Bel voor een persoonlijke berekening 0183-304565. 

We helpen u graag! 

Algemene afspraken 
 
• Wisselen is een service. Het wisselen van dagen 

kan alleen tegen dezelfde productsoort.  

Niet gebruikte wisseldagen vervallen na een half 

jaar. Uitzondering hierop is de overgang naar het 

nieuwe jaar. Wisseldagen opgebouwd in 

oktober, november en december van 2020 

kunnen tot en met maart ingewisseld worden. 

Nationale feestdagen kunnen niet gewisseld 

worden.  

• Wij factureren maandelijks op de 20e van de 

maand. We werken met gemiddelde uren per 

maand. Dit betekent dat wij bijv. de 40 

opvangweken in rekening brengen in 12 gelijke 

maandbedragen.  

 

Wat is kinderopvangtoeslag? 
 

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de 

kosten van de kinderopvang de Belastingdienst. U 

komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag 

wanneer er sprake is van: 

• Twee werkende ouders/verzorgers in één gezin, 

of ouders/verzorgers die een studie of traject 

volgen; 

• Een alleenstaande ouder/verzorger die werkt, of 

een studie of traject volgt; 

• Ouder/verzorger met een eigen onderneming 

Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de 

belastingdienst via www.toeslagen.nl. Een 

proefberekening is te maken via https://

www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ 

 

Gemeentelijke regeling 
peuterprogramma 

 

De gemeentelijke regeling is voor ouders, die niet 

in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.  
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