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tarieven 2017

4-13 jaar

Altijd opvang. Altijd in de buurt. Altijd goed.
Je vertrouwt je kind niet zomaar toe aan
een ander. Wij weten dat. Breng je zoon
of dochter met een gerust hart bij onze
opvang zodat je kunt werken of studeren.
Wij zijn er voor jou én we zijn in de buurt.
Wij zorgen voor opvang die past bij jouw
wensen, ook als deze anders- dan-anders
zijn. Samen komen we tot verrassende
oplossingen. Daarnaast is onze opvang
betaalbaar, wat in deze tijden heel belangrijk is.

Vraag kinderopvangtoeslag aan

Andere wensen?

De tarieven op dit overzicht zijn bruto
bedragen. Hiervan betaal je maar een
klein deel zelf. Van de belastingdienst
krijg je, na aanvraag van de kinderopvangtoeslag, een inkomensafhankelijke bijdrage. Op onze website kun je gemakkelijk
en snel een proefberekening maken van
jouw netto opvangkosten. Ga naar
www.kion.nl/rekenhulp.

Afdeling Klantrelaties denkt graag met
je mee en komt zo tot een passende
oplossing. Neem contact met ons op via
024 382 26 55 / klantrelaties@kion.nl of
whatsapp naar 06 13 33 40 50.

buitenschoolse opvang

4 - 13 jaar

Enkele eruit springende voorbeelden van de diverse mogelijkheden, tarieven en overeenkomsten bij een buitenschoolse
opvang:
n Bij een 52 weken overeenkomst ben je het hele jaar verzekerd
van opvang. Bovendien is dit in veel gevallen netto goedkoper
dan een 48 weken overeenkomst.
n Bij een 48 weken overeenkomst zijn er geen vaste sluitingsweken. Je bepaalt zelf in welke vier schoolvakantieweken je
kind niet naar de opvang komt.
n Bij een 40 weken overeenkomst heb je alleen opvang tijdens
schoolweken. Wel zo handig als je bijvoorbeeld zelf in het
onderwijs werkt!
n Flexibele opvang is een uitkomst als je onregelmatig werkt.
n Zelfs een nationale feestdag kun je ruilen bij ons!

Buitenschoolse opvang
52 weken
12.00 - 15.00
14.00 - 17.00 3
14.00 - 18.00 3
15.00 - 18.00
48 weken
12.00 - 15.00
14.00 - 17.00 3
14.00 - 18.00 3
15.00 - 18.00
40 weken
7.30 - 8.30
8.00 - 12.00 1
12.00 - 15.00
13.00 - 15.00 2
14.00 - 17.00 3
14.00 - 18.00 3
15.00 - 18.00
12 weken
8.00 - 18.00
8 weken
8.00 - 18.00

Extra mogelijkheden
Vervroegde opvang, verlengde opvang,
flexibele opvang, incidentele opvang
Per uur

¤

8,11

Warme maaltijd
Vind je het prettig als je kind al een gezonde warme maaltijd heeft gegeten als je hem/haar ophaalt bij de opvang?
Dat kan bij kdv Plaza en kindercentrum Jump.
– Structureel op contract
¤ 3,94
– Incidenteel
¤ 4,19
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11-2016

3

Let op! Voor maatwerk gelden andere tarieven.

Voor het doorgeven van een wijziging kun
je het online wijzigingsformulier invullen.
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uurtarief
6,65
6,77
6,65
6,65
uurtarief
7,11
7,23
7,11
7,11
uurtarief
7,33
7,58
7,58
7,58
7,70
7,58
7,58
uurtarief
7,58
uurtarief
7,58

maandprijs
¤ 133,00
¤ 135,40
¤ 155,17
¤ 133,00
maandprijs
¤ 118,50
¤ 120,50
¤ 142,20
¤ 118,50
maandprijs
¤
24,43
¤ 101,07
¤
75,80
¤
50,53
¤
77,00
¤ 101,07
¤
75,80
maandprijs
¤
75,80
maandprijs
¤
50,53

# uur
240
240
280
240

Bij Ondersteboven op vrijdag van 7.30 tot 12.00 uur.
Drakesteyn (Vuurvogel) op donderdag.
Bij scholen met een continurooster kunnen dit afwijkende tijden zijn.
Het aantal uren en de maandprijs veranderen dan. Bij sommige locaties
hebben we opvang tussen de nieuwe en de oude eindtijd van school.
Zie de locatiepagina’s op onze website.

200
200
240
200
40
160
120
80
120
160
120
120
80

gastouderopvang
Het tarief voor gastouderopvang bestaat uit een opvangvergoeding en bemiddelingskosten. Voor de opvangvergoeding geldt
een adviestarief. De gastouder mag hiervan afwijken. Tijdens
vakanties en vrije dagen (maximaal twaalf weken per jaar) hoef je
de gastouder niet door te betalen. Voor de bemiddeling rekenen
we een gezinstarief van ¤ 56,25 per maand. Dit is ongeacht het
aantal kinderen per gezin. Je betaalt voor de bemiddeling vanaf
het moment dat de gastouderopvang start.
Bij de Belastingdienst kun je kinderopvangtoeslag aanvragen.
De hoogte daarvan is afhankelijk van je persoonlijke situatie
(verzamelinkomen, aantal kinderen). Het gastouderbureau helpt
je graag met een berekening van jouw netto opvangkosten.

0 - 13 jaar
Opvangvergoeding (adviestarief )
– Opvang bij gastouder in huis
Per uur, per kind
– Opvang in eigen huis
Per uur, per gezin (ongeacht het aantal
kinderen tegelijkertijd aanwezig)

¤ 4,69

¤ 10,34

Bemiddelingstarief
– Gezinstarief
Vast tarief per maand, ongeacht
het aantal kinderen per gezin

De tarieven zijn geldig tot 1-1-2018, wijzigingen voorbehouden. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze tarieven.

¤ 56,25

