Tarieven arrangementen KDV 2020
Tarieven

Aantal weken opvang per jaar

Arrangementen

Bruto uurtarieven

2020

40 weken

47 weken

49 weken

52 weken

A: Basis

€

7,72

€

7,51

€

7,30

€

7,09

B: Regulier excl.

€

8,45

€

8,30

€

8,20

€

8,03

C: Regulier incl.

€

8,56

€

8,42

€

8,35

€

8,19

D: Flex-dagdelen excl.

€

8,61

€

8,47

€

8,42

€

8,24

E: Flex-dagdelen incl.

€

9,08

€

8,93

€

8,77

€

8,56

F: Flex-uren excl.

€

8,77

€

8,66

€

8,56

€

8,37

G: Flex-uren incl.

€

9,24

€

9,08

€

8,93

€

8,72

(Een combinatie van arrangementen is uiteraard ook mogelijk!)
Bij elk type arrangement geldt een verplichte minimale afname van gemiddeld 2 dagdelen/1 dag per
week/11 uur per week.
Bij de arrangementen (C: regulier inclusief), (E: Flex-dagdelen inclusief) en (G: Flex-uren inclusief)
bieden wij opvang inclusief de broodmaaltijd en inclusief de warme maaltijd.
Uitleg Arrangementen:
A: Basis
Opvang binnen het basis-arrangement betreft opvang op vaste dagen/dagdelen in de week, exclusief: broodmaaltijd, vers
fruit, melk/sap, koekjes en alle verzorgingsproducten; waaronder luiers en luierdoekjes en exclusief warme maaltijd! Binnen
deze opvangvariant kunt u géén dagdelen incidenteel ruilen!

B: Regulier exclusief
Opvang binnen het reguliere arrangement betreft opvang op vaste dagen/dagdelen in de week, inclusief: broodmaaltijd, vers
fruit, melk/sap, koekjes en alle verzorgingsproducten waaronder luiers en luierdoekjes en exclusief warme maaltijd! Binnen
deze opvangvariant kunt u wel dagdelen incidenteel ruilen!

C: Regulier inclusief
Opvang binnen het reguliere arrangement betreft opvang op vaste dagen/dagdelen in de week, inclusief: broodmaaltijd, vers
fruit, melk/sap, koekjes en alle verzorgingsproducten waaronder luiers en luierdoekjes en inclusief warme maaltijd! Binnen
deze opvangvariant kunt u wel dagdelen incidenteel ruilen!

D: Flex-dagdelen exclusief
Dit betreft opvang op flexibele dagen/dagdelen in de week, exclusief: vers fruit, melk/sap, koekjes en alle
verzorgingsproducten waaronder luiers en luierdoekjes en exclusief warme maaltijd! Bij dit type opvang kunt u tot uiterlijk
24 uur van tevoren de opvang per e-mail annuleren; deze worden dan niet bij u in rekening gebracht. Meldt u uw kind(eren)
later af, dan worden de aangevraagde dagdelen alsnog bij u in rekening gebr acht.

E: Flex-dagdelen inclusief
Dit betreft opvang op flexibele dagen/dagdelen in de week, inclusief: broodmaaltijd, vers fruit, melk/sap, koekjes en alle
verzorgingsproducten waaronder luiers en luierdoekjes en inclusief warme maaltijd! Bij dit type opvang kunt u tot uiterlijk
24 uur van tevoren de opvang per e-mail annuleren; deze worden dan niet bij u in rekening gebracht. Meldt u uw kind(eren)
later af, dan worden de aangevraagde dagdelen alsnog bij u in rekening gebracht.

F: Flex-uren exclusief
Dit betreft opvang op flexibele uren in de week, exclusief: broodmaaltijd, vers fruit, melk/sap, koekjes en alle
verzorgingsproducten waaronder luiers en luierdoekjes en exclusief warme maaltijd! Bij dit type opvang kunt u tot uiterlijk
24 uur van tevoren de opvang per e-mail annuleren; deze worden dan niet bij u in rekening gebracht. Meldt u uw kind(eren)
later af, dan worden de aangevraagde flex-uren alsnog bij u in rekening gebracht. De opvanguren die u vooraf aanvraagt,
worden daarnaast conform bij u in rekening gebracht.

G: Flex-uren inclusief
Dit betreft opvang op flexibele uren in de week, inclusief: broodmaaltijd, vers fruit, melk/sap, koekjes en alle
verzorgingsproducten waaronder luiers en luierdoekjes en inclusief warme maaltijd! Bij dit type opvang kunt u tot uiterlijk
24 uur van tevoren de opvang per e-mail annuleren; deze worden dan niet bij u in rekening gebracht. Meldt u uw kind(eren)
later af, dan worden de aangevraagde flex-uren alsnog bij u in rekening gebracht. De opvanguren die u vooraf aanvraagt,
worden daarnaast conform bij u in rekening gebracht.

Keuzemogelijkheden binnen de verschillende Arrangementen:
Binnen de verschillende opvang-arrangementen, heeft u bovendien nog eens 4 keuzemogelijkheden. U kunt kiezen voor opvang
gedurende 52 weken, 49 weken, 47 weken of 40 weken!

Uitleg en Voorwaarden
52 weken kinderopvang, hierbij:
- Kunt u uw kind het gehele jaar op de met de kinderopvangorganisatie
overeengekomen opvangdag(en), naar de kinderopvang brengen;
- Kunt u maximaal acht dagen/16 dagdelen per kalenderjaar per kind ruilen
(gemiddeld 2 dag per kwartaal) (m.u.v. het Basis-Arrangement)
- Kunt u extra opvangdagen/dagdelen aanvragen. Deze extra opvang wordt afgenomen op basis van een
strippenkaart. Deze kunt u aanvragen via tel.nr.: 0475- 430 479 of e-mail: hansjepansjekevertje@online.nl
De kosten van een kleine strippenkaart bedragen: € 90,00. De kosten van een grote strippenkaart bedragen: € 180,00.

49 weken kinderopvang, hierbij:
- Komt uw kind bijvoorbeeld, twee weken in de zomervakantie en één week gedurende de kerstperiode
niet naar de opvang of bijvoorbeeld drie weken in de zomervakantie niet naar de opvang.
Per kalenderjaar kunt u dus 3 weken vrij inplannen (op te nemen in hele weken). Het is dus niet mogelijk
om deze weken als losse dagen in de loop van het kalenderjaar op te nemen!
U dient deze weken wel minimaal 4 weken voorafgaande aan de vrije week/weken via e-mail aan ons door te geven.
Op deze manier kunnen wij de personele roosters tijdig aanpassen aan de feitelijke kindbezetting.
- Kunt u maximaal 6 dagen/12 dagdelen per kalenderjaar per kind ruilen (gemiddeld 1 dag per twee maanden)
(m.u.v. het Basis-Arrangement)
- Kunt u extra opvangdagen/dagdelen aanvragen. Deze extra opvang wordt afgenomen op basis van een
strippenkaart. Deze kunt u aanvragen via tel.nr.: 0475 - 430 479 of e-mail hansjepansjekevertje@online.nl
De kosten van een kleine strippenkaart bedragen: € 90,00. De kosten van een grote strippenkaart bedragen: € 180,00.

47 weken kinderopvang, hierbij:
- Komt uw kind bijvoorbeeld, drie weken in de zomervakantie en twee weken gedurende de kerstperiode of bijvoorbeeld 5 weken in
de zomervakantie niet naar de opvang. Het is dus niet mogelijk om deze weken als losse dagen in de loop van het kalenderjaar op
te nemen! U dient deze weken wel minimaal 4 weken voorafgaande aan de vrije weken via e-mail aan ons door te geven. Op deze
manier kunnen wij de personele roosters tijdig aanpassen aan de feitelijke kindbezetting.
- Kunt u maximaal 5 dagen/10 dagdelen per kalenderjaar per kind ruilen (gemiddeld ongeveer 1 dag per twee maanden) (m.u.v. het
Basis-Arrangement)
- Kunt u extra opvangdagen/dagdelen aanvragen. Deze extra opvang wordt afgenomen op basis van een
strippenkaart. Deze kunt u aanvragen via tel.nr.: 0475 - 430 479 of e-mail: hansjepansjekevertje@online.nl
De kosten van een kleine strippenkaart bedragen: € 90,00. De kosten van een grote strippenkaart bedragen: € 180,00.

40 weken kinderopvang, hierbij:
- Komt uw kind gedurende alle schoolvakanties niet naar de opvang
- Kunt u maximaal 4 dagen/ 8 dagdelen per kalenderjaar buiten de schoolvakanties per kind ruilen (gemiddeld ongeveer 1 dag per
drie maanden) (m.u.v. het Basis- Arrangement)
- Kunt u extra opvangdagen/dagdelen aanvragen. Deze extra opvang wordt afgenomen op basis van een strippenkaart. Deze kunt u
aanvragen via tel.nr.: 0475 - 430 479 of e-mail: hansjepansjekevertje@online.nl
De kosten van een kleine strippenkaart bedragen: € 90,00. De kosten van een grote strippenkaart bedragen: € 180,00.

Warme maaltijd
Indien u kiest voor een arrangement zonder warme maaltijd dan bestaat de mogelijkheid incidenteel een warme maaltijd voor uw
kind aan te vragen. De kosten voor een warme maaltijd bedragen per keer dan € 3,50 en deze dienen contant afgerekend te
worden.

Feestdagen
Ook in 2020 is onze organisatie gedurende 52 weken per jaar op alle werkdagen geopend, met uitzondering van de door de
overheid erkende feestdagen. Wij zijn in 2020 daarnaast alleen gesloten op carnavalsmaandag en -dinsdag alsmede op de vrijdag
na hemelvaart. We inventariseren voorafgaand aan alle schoolvakanties het daadwerkelijke gebruik van de opvang tijdens de
vakantieperiodes. Het kan zijn dat er dan besloten wordt om groepen samen te voegen. Valt de met de kinderopvangorganisatie
overeengekomen opvangdag op een door de overheid erkende feestdag, dan kunt u deze binnen dezelfde maand waarin de
feestdag valt, ruilen. Dit dient u wel uiterlijk 4 weken voor de officiële feestdag via e-mail aan ons door te geven. Uiteraard kan uw
verzoek tot ruiling alleen ingewilligd worden, indien de maximale kindbezetting op de groep van uw kind nog niet behaald is! Mocht
er geen plaatsingsmogelijkheid meer zijn, dan wordt samen met u bekeken naar een alternatieve datum waarnaar we zouden
kunnen uitwijken. Niet geruilde feestdagen komen aan het eind van het kalenderjaar automatisch te vervallen.

Kosten kinderopvang/kinderopvangtoeslag
Wanneer u meer informatie over de opvang arrangementen wenst, lichten wij u dit graag toe. U kunt dan contact opnemen met
Evelyne Munnix-Odekerken (directeur). Wanneer u wilt weten wat voor u de netto-kosten zullen zijn voor de opvang van uw
kind(eren) (dat wil zeggen: het bruto-maandbedrag verminderd met de kinderopvangtoeslag), raadpleeg dan de website van de
belastingdienst: www.belastingdienst.nl/toeslagen
Gezien de onzekerheid omtrent de kosten in verband met alle nieuwe verplicht opgelegde wettelijke maatregelen in de
kinderopvang, kan het zijn dat tarieven van arrangementen in de loop van 2020 aangepast dienen te worden. Dit geldt niet alleen
voor onze organisatie, maar landelijk is het voor alle kinderopvangorganisaties niet geheel duidelijk welke kosten er met genoemde
wettelijke maatregelen gemoeid zullen zijn. Van deze wijzigingen wordt u uiteraard tijdig op de hoogte gesteld. Aan deze publicatie
kunnen geen rechten worden ontleend.

