
         TARIEVEN 2023

           Kinderdagverblijf de Puzzelstukjes

Standaardcontract
Reguliere opvang 52 weken     Aantal uur per Prijs per uur    Prijs per maand

contract hele jaar door          maand      Gebaseerd op 1 dag

1 hele dag per week 7.30 - 18.00 uur      45.50 uren € 9,54 € 434,07

1 ochtend per week 7.30 - 12.45 uur      22.75 uren € 9,62 € 218,86

1 middag per week 12.45 - 18.00 uur      22.75 uren € 9,62 € 218,86

Extra opvang (zelfde tarief als contractsvorm)

Schoolwekencontract
Reguliere opvang 40 weken     Aantal uur per Prijs per uur     Prijs per maand

tijdens schoolweken          maand      Gebaseerd op 1 dag

1 hele dag per week 7.30 - 18.00 uur      35 uren € 10,27 € 359,45

1 ochtend per week 7.30 - 12.45 uur      17.5 uren € 10,37 € 181,48

1 middag per week 12.45 - 18.00 uur      17.5 uren € 10,37 € 181,48

Extra opvang (zelfde tarief als contractsvorm)

Flexibele contract 
Opvang op wisselende dagen en tijden Prijs per uur

Minimaal 1 maand van tevoren dagdelen en uren doorgeven

Minimale afname 45.50 uren per maand € 10,97

Vervoegde en late opvang
Opgenomen in het contract      Prijs per uur

Vervroegde opvang 6.30 - 7.30 € 10,97

Late opvang 18.00 - 18.30 € 5,49

Voorschoolse educatie (VE)
Reguliere opvang 40 weken    Aantal uur per Prijs per uur     Prijs per maand

tijdens schoolweken di t/m vrij         maand (minus de subsidie)

Ochtend 8.45 - 12.45       26.67 uren € 10,27 € 273,90

Haal -en brengservice
Kosten per keer dat uw kind word opgehaald vanuit huis of thuis gebracht € 3,-

Haal -en brengservice op 1 dag (heen en weer) € 6,-

Incidentele Haal -en brengservice per keer € 10,-

*De uurprijzen zijn inclusief luiers, vers fruit, sap, broodmaaltijden en tussendoortjes

**Babyvoeding zit niet inbegrepen in de uurprijs en dient zelf meegegeven te worden

***Incidentele vervroegde en late opvang hanteren wij een tarief van € 15,- per uur

****VE is 16 uren per week, waarvan 8 uren gesubsideerd word door de gemeente

Er kunnen kleine afrondingsverschillen optreden ten opzichte van bovenstaande tarieven. Bovenstaande tarieven zijn onder

voorbehoud van wijzigingen.


