De tarieven voor onze Kinderopvang
In 2019 biedt kinderopvang Smurfenland 2656,5 uur kinderopvang aan.
Wij zijn gesloten op erkende feestdagen ( Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Tweede
Pinksterdag, Koningsdag (valt op zaterdag) , Hemelvaartsdag en de kerstdagen op 25 en 26 december,
de extra sluitingsdagen vallen op 2,3 en 4 januari, 31 mei, 11 juni en op 23, 24,27, 30 en 31
december 2019.
Voor de hele dagopvang in het kinderdagverblijf
Het uur tarief bedraagt € 8,15
Per maand betaald * u gemiddeld
Per maand betaald * u gemiddeld
Per maand betaald * u gemiddeld

€ 722,00
€ 1083,00
€ 1443,00

Het uur tarief voor 1 dag per week bedraagt €
minimaal 2 dagen per week)

voor 2 dagen opvang per week
voor 3 dagen opvang per week
voor 4 dagen opvang per week

8,50 (Kinderopvang Smurfenland plaats kinderen bij voorkeur

Het uur tarief voor 5 dagen per week bedraagt € 7,90
Per maand betaald * u gemiddeld

€

1740,00

voor 5 dagen opvang per week

Voor de halve dagopvang in het kinderdagverblijf
Het uur tarief bedraagt €

8,50

U betaald voor 5 uur opvang.
Vaste opvang ochtend : U heeft dan opvang van 7.30 tot 12.30 uur of van 8.00 tot 13.00 uur
Vaste opvang middag : U heeft dan opvang van 12.30 tot 17.30 uur of van 13.00 tot 18.00 uur
Kinderopvang Smurfenland plaatst geen kinderen voor 1 halve dag opvang. Een combinatie van een
hele en een halve dag opvang is mogelijk.
Voor de VVE Peuterklas
Het uur tarief bedraagt € 8,50 en het tarief per ochtend € 25,50
U betaald voor 3 uur de peuterklas per ochtend. De peuterklas is inclusief breng en haaltijd van 9 tot
12 uur en kinderen kunnen elke dag van de week deelnemen aan de peuterklas. Kinderen worden voor
minimaal twee ochtenden in de peuterklas geplaatst. Het VVE programma van de peuterklas is voor de
dagopvang kinderen standaard inbegrepen.
Voor de peuterklas kunt u indien u werkt kinderopvangtoeslag aanvragen. U maakt voor het gehele
jaar gebruik van de peuterklas, gelijk aan de dagopvang. Uw eigen bijdrage is gelijk aan die van de
tabel voor de subsidie plaatsen. De financiering loopt in dit geval via de belastingdienst toeslagen.
Heeft u geen betaalde baan dan komt u in aanmerking voor subsidie en betaald u ook een eigen
bijdrage naar inkomen. Deze eigen bijdrage varieert van € 0,75 per uur tot € 5,24 per uur.
Doelgroeppeuters (kinderen met een verwijzing van het CJG) krijgen naast de twee gesubsidieerde
ochtenden nog twee extra gratis ochtenden peuteropvang.
De peuterklasplaats met subsidie is voor 40 weken. U heeft geen recht op peuteropvang in de
schoolvakanties.
Kinderen kunnen vanaf 2 jaar geplaatst worden in de peuterklas.

a.u.b. z.o.z. 

Incidentele extra dag (als de groepssamenstelling dit toelaat) € 86,00
Incidentele halve extra dag (als de groepssamenstelling dit toelaat) € 43,00
Ouderbijdrage
Uw ouderbijdrage wordt berekend naar opvangdag en afname per jaar.
De aan u berekende ouderbijdrage * kan daarmee iets afwijken van het overzicht hierboven.
Uw ouderbijdrage bestaat uit een deel ouderbijdrage en een deel Kinderopvang Toeslag.
De kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de belastingdienst toeslagen en ontvangt u rond de 20 e van
de vorige maand op uw rekening. De belastingdienst betaald u vooraf, hiermee kunt u uw factuur voor
de kinderopvang betalen. U betaald uw gehele factuur op de 27e van de maand vooraf gaande aan de
betreffende maand.
Kinderopvangtoeslag
Kinderopvangtoeslag vraagt u binnen 3 maanden na de start van de opvang aan.
Wacht u te lang dan loopt u de toeslag mis.
Wij adviseren u de toeslag z.s.m. aan te vragen, de beschikking en de eerste betaling aan u kan op
zich laten wachten en dan moet u uw factuur de eerste periode geheel zelf betalen.
Uw kinderopvangtoeslag kunt u laten voorrekenen en aanvragen via www.belastingdienst.nl/toeslagen
Uw Digid, BSN nummer en inkomens gegevens worden u gevraagd.
LRK nummer kinderdagverblijf
1288.91.385
LRK nummer Kleuter BSO
2577.06.045

