
 

 

       Kinderopvang (Regulier & IDC) 

      

   

 

 

 

Kinderopvang Compact 

      

   

 

 

 

       Peuterspeelzaal 

 

 

 

 

 

       Flexibele opvang 

 
Uurprijs:  

Warme maaltijd (optioneel): 
 

Minimale afname 3 uur. Aanvragen via onze website, 
toewijzing vindt plaats indien er op de desbetreffende 

dag en groep voldoende plaats is. 

 

 
€ 12,06 

€    3,50 

 

 

 

Dagen Uren/mnd Maandprijs Uurprijs 

1   47,67    € 443,50 € 9,30 

2   95,33    € 887,00 € 9,30 

3 143,00 € 1.330,50 € 9,30 

4 190,67 € 1.774,00 € 9,30 

5 238,33 € 2.217,50 € 9,30 

Dagen Uren/mnd Maandprijs Uurprijs 

1   43,33    € 374,00 € 8,63 

2   86,67    € 748,00 € 8,63 

3 130,00 € 1.122,00 € 8,63 

4 173,33 € 1.496,00 € 8,63 

5 216,67 € 1.870,00 € 8,63 

Ochtenden Uren/mnd Maandprijs Uurprijs 

1 13,05 € 109,50 € 8,39 

2 26,10 € 219,00 € 8,39 

3 39,14 € 328,50 € 8,39 

4 52,18 € 438,00 € 8,39 

5 65,23 € 547,50 € 8,39 

TARIEVEN 2020 

 

 

Kinderopvangtoeslag 

Als werkende/studerende ouder maakt u – afhankelijk 

van uw inkomen en gezinssamenstelling – aanspraak op 

kinderopvangtoeslag als tegemoetkoming in de kosten 

voor kinderopvang. De overheid betaalt 

kinderopvangtoeslag tot een maximum uurtarief, dit is 

in 2020 vastgesteld op € 8,17. Op onze website kunt u 

berekenen hoe hoog uw netto kosten zijn.  

Prijsberekening 

Koningskinderen gaat in de berekening uit van een jaar 

van 52 weken en (gereserveerde) dagopvang van 

maximaal 10 uur (Compact) of 11 uur (Regulier). Indien 

u gebruikt maakt van de Peuterspeelzaal, gaan wij uit 

van 41 weken/3,5 uur per ochtend, berekend over 11 

maanden. Koningskinderen is gesloten op feestdagen, 

de dagen tussen Kerst en Nieuwjaar en één studiedag 

per jaar, hiermee is rekening gehouden bij de 

berekening van onze tarieven.  

Onze tarieven zijn inclusief:  

Kinderopvang (Regulier/IDC/Flex) 

 Plaatsing in een horizontale leeftijdsgroep  

 Alle voedings- en verzorgingsproducten + 

biologische warme maaltijd (bij Flex optioneel) 

 Alle georganiseerde (creatieve) activiteiten, 

jaarfeesten en eventuele uitstapjes 

 Ruime openingstijden van 7.30-18.30, op 

aanvraag van 7 tot 19 uur 

 Maximaal 8 ruildagen per jaar, mits de groeps- 

en personeelsbezetting dit toelaten (zie ook 

ons huish. reglement/AV voor de ‘spelregels’) 

Kinderopvang Compact 

 Plaatsing in een verticale leeftijdsgroep 

 Alle voedings- en verzorgingsproducten 

 Alle georganiseerde (creatieve) activiteiten, 

jaarfeesten en eventuele uitstapjes 

 Openingstijen van 8 tot 18 uur 

Peuterspeelzaal 

 Plaatsing op een peuterspeelzaalgroep 

 Alle georganiseerde (creatieve) activiteiten, 

jaarfeesten en eventuele uitstapjes 

 Openingstijden van 8.30 tot 12 uur 

 Voedings- en verzorgingsproducten dient u zelf 

mee te geven 

KINDEROPVANG 

Onze aanvullende tarieven vindt u op de achterzijde 



 

 

 

   

 

 

 

Extra dag Kinderopvang (regulier)  
Halve dag +10% toeslag 

€ 102,50 

Extra dag Kinderopvang Compact  
Halve dag niet mogelijk 

€ 87,00 

Extra ochtend Peuterspeelzaal 
 

€ 30,00 

Te laat ophalen  
Per kind, per aangebroken kwartier 

€ 13,50 

Verruimde openingstijden  
Per kwartier tussen 7.00-7.30/18.30-19.00. Niet mogelijk bij Compact/Peuterspeelzaal 

€   6,85 

Wijzigingskosten plaatsingsovereenkomst 
Voor een overstap van KDV naar BSO of van Flex naar KDV rekenen wij geen kosten 

€ 16,50 

Storneringskosten  
I.g.v. terugboeken automatische incasso 

€   8,50 

Handmatige betaling i.p.v. automatische incasso 
Niet mogelijk  bij Compact 

€   5,50 

Herinneringskosten onbetaalde factuur 
 

€ 10,00 

Aanvraag jaaropgave  
De jaaropgave wordt eenmalig kosteloos verstrekt 

€ 12,50 

Inschrijfkosten 
Voor flexibele opvang rekenen wij eenmalig € 50,00 registratiekosten 

€   0,00 

 

 

AANVULLENDE TARIEVEN 2020 

 

 


