
Tarievenlijst Kinderdagverblijf  "De Bereboot BV"  2022

1 KDV52
Doorberekende 

Uren/maand

Ma, Di, Wo, Do,Vr  

Maandbedrag
Uurprijs

Hele dag            

[11 uur] 47,67 € 405,20 € 8,50

Halve dag            

[5,5 uur] 23,83 € 211,61 € 8,88

2 KDV40
Doorberekende 

Uren/maand

Ma, Di, Wo, Do,Vr   

Maandbedrag
Uurprijs

Hele dag            

[11 uur] 36,67 € 353,13 € 9,63

Halve dag            

[5,5 uur] 18,33 € 184,40 € 10,06

3 VE

8 uur wordt betaald door de gemeente!

4 VAK12
Doorberekende 

Uren/maand

Uren opvang per 

dag

Ma, Di, Wo, Do,Vr       

Dagprijs 
Uurprijs

Hele dag            

[11 uur]
n.v.t. 11,00 € 80,63 € 7,33

Halve dag            

[5,5 uur] n.v.t. 5,50 € 40,32 € 7,33

4 FLEX
Doorberekende 

Uren/maand
Uurprijs

Hele dag            

[11 uur]
n.v.t. € 9,63

Halve dag            

[5,5 uur]
n.v.t. € 10,06

5 EXTRA
Doorberekende 

Uren/maand
Uurprijs

Hele dag            

[11 uur]
n.v.t. € 8,50

Halve dag            

[5,5 uur]
n.v.t. € 8,88

Openings- en sluitingsdagen KDV De Bereboot

De Bereboot is het hele jaar open, van maandag t/m vrijdag m.u.v. feestdagen conform de CAO en maximaal 1 sluitingsdag (dag na Hemelvaart)

De Bereboot behoudt zich het recht voor om groepen samen te voegen indien de bezetting dit vereist.

* De maandkosten die u betaalt, zijn gebaseerd op het totale jaarbedrag, gespreid over 12 maanden en de prijzen zijn inclusief voeding en verschoning

Zie voor betalingsvoorwaarden en facturatie het huisreglement artikel 21.

**Rijksnorm 2022: € 8,50: Dit is de maximale uurprijs waarover de belastingdienst een bijdrage geeft.

Opvang van 07:30 tot 13: 00 uur of van 13:00 tot 18:30 uur.                                                

Flexibele opvang (beperkt aantal pakketten)

Opvang van 07:30 tot  18:30 uur.                                                                                    

Opvang van 07:30 tot 13: 00 uur of van 13:00 tot 18:30 uur.                                                

Extra opvang (naast pakket 1 of 2)

Opvang van 07:30 tot  18:30 uur.                                                                                    

12 weken Vakantieopvang

Opvang van 07:30 tot  18:30 uur.                                                                                    

Opvang van 07:30 tot 13: 00 uur of van 13:00 tot 18:30 uur.                                                

VE-kinderen hebben extra opvang nodig om mogelijke ontwikkelingsachterstanden te voorkomen. Zij 

mogen 4x 4 uur komen gedurende 40 schoolweken. Een VE-indicatie wordt afgegeven door het 

consultatiebureau. De gemeente betaalt twee dagdelen (2 x 4 uur per week gedurende 40 

schoolweken). Dit komt neer op 2 dagdelen x 4 uur/ dagdeel x 40 weken = 320 uur per jaar. 

DAGOPVANG

[Geldig van 1 januari  t/m 31 december 2022]

LOCATIE DIERDONK

Indien een VE-kind geplaatst wordt in de Dagopvang, dan wordt de prijs berekend over minimaal 16 

opvanguren. Daarbij wordtde subsidie in mindering gebracht.  Dat is 2 x 4 uur per week gedurende 40 

schoolweken per jaar = 320 uur per jaar. Ouders betalen dan voor de overige uren het normale tarief 

en ontvangen daarvoor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. 

DAGOPVANG*                              [Rijksnorm 2022**   KDV: € 8,50/ uur]

De tarieven op onze tarievenlijst zijn bruto tarieven. Deze bruto tarieven betaalt u aan De Bereboot voorafgaand aan de opvolgende maand. U betaalt netto slechts een gedeelte van deze 

opvangkosten. Wanneer u kinderopvangtoeslag aanvraagt, ontvangt u van de belastingdienst maandelijks, voorafgaand aan de opvolgende maand, rond de 21ste van de maand; een inkomensafhankelijke 

bijdrage. Kinderopvangtoeslag is aan te vragen via de website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl of via de belastingtelefoon: 0800-0543. Mocht u vragen hebben over de berekeningswijze van de 

toeslagen, dan kunt u contact opnemen met onze administratie zodat zij e.e.a. kunnen voorrekenen.  Tel: 0492-475009.

VE-opvang (Voorschoolse Educatie) binnen de dagopvang

Dagopvang gedurende 52 weken

Opvang van 07:30 tot  18:30 uur.                                                                                    

Opvang van 07:30 tot 13: 00 uur of van 13:00 tot 18:30 uur.                                                

Dagopvang gedurende 40 weken (Beperkt aantal plaatsen)                            

(U ontvangt bij dit pakket GEEN Bonusdagen!)

Opvang van 07:30 tot  18:30 uur.                                                                                    

Opvang van 07:30 tot 13: 00 uur of van 13:00 tot 18:30 uur.                                                


