TARIEVEN KINDEROPVANG HET BEERTJE 2021

Opvangcontract 51 weken




Gegarandeerde opvang voor uw kind voor 51 weken voor de gecontracteerde dagen /
dagdelen gedurende het hele jaar m.u.v. de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw, en de feestdagen die
voor de hele organisatie gelden. De dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw
worden niet meegenomen bij de berekening van de maandprijs. Het Beertje is dan gesloten.
Zomervakantie mag worden ingehaald. Mits de vakantie 2 maanden van te voren is
doorgegeven.

Dagen die mogen worden ingehaald, mits de groepsgrootte het toelaat.
De dagen kunnen niet per halve dag worden ingehaald.
-

2e Paasdag
2e Pinksterdag
De maandag en dinsdag van Carnaval
Hemelvaartsdag
Vrijdag na Hemelvaart
27 april Koningsdag

Rijksnorm: € 8,46 per uur (Rijksnorm: is het maximale uurtarief waarmee de Kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst wordt
berekend).

Hele dagen ( 10,5 uur per dag)

€ 8,30

Halve dagen (5,5 uur per dag)

€ 8,45

Flexibele opvang hele of halve dagen

€ 8,60

Hele dagen even/oneven weken

€ 8,55

Halve dagen even/oneven weken

€ 8,60

Extra hele dag

€ 8,40

Extra halve dag

€ 8,55

Verlengde opvang 1 of 2 uur bijkopen

€ 8,50

Maandprijs Hele dag opvang 51 weken

Aantal dagen
1 dag
2 dagen
3 dagen
4 dagen
5 dagen

Bruto maandprijs
€ 370,43
€ 740,78,€ 1111,20
€ 1481,55
€ 1851,98

Uren per maand
44.63
89.25
133.88
178.5
223.13

Opvang contract 40 weken


40 weken gegarandeerde opvang voor uw kind voor de gecontracteerde dagen/ dagdelen.
Verplichte vakantie in de 11 vakantieweken van het basisonderwijs.
U betaalt 40 weken verspreid over 12 maanden. Voorwaarden is dat uw kind niet komt tijdens de
schoolvakanties:

-

Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie

Let op:
Een contract voor 40 weken is specifiek bedoeld om in te zetten binnen schoolweken. Indien u besluit om
buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, kunt u de niet genoten opvangdagen niet inhalen.
Dagen die mogen worden ingehaald, mits de groepsgrootte het toelaat
De dagen kunnen niet per halve dag worden ingehaald.
-

2e Paasdag
2e Pinksterdag
Hemelvaartsdag
Vrijdag na Hemelvaart

Rijksnorm: € 8,46 per uur
Hele dagen

€ 8,47

Halve dagen

€ 8,55

Flexibele opvang hele of halve dagen

€ 8,70

Hele dagen even/oneven weken

€ 8,65

Halve dagen even/oneven weken

€ 8,70

Extra hele dag

€ 8,65

Extra halve dag

€ 8,70

Verlengde opvang 1 of 2 uur bijkopen

€ 8,65

Aantal dagen
1 dag
2 dagen
3 dagen
4 dagen
5 dagen

Bruto maandprijs
€ 296,45
€ 592,90
€ 889,35
€ 1185,80
€ 1482,25

Uren per maand
35
70
105
140
175

Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op 40 schoolweken.
De totale kosten voor 40 schoolweken worden verdeeld over 12 maanden.
Dit betekent dat er ook in de maanden juli & augustus geïncasseerd wordt.
Let op ! Op deze tarievenlijst vindt u alleen bruto prijzen. U betaalt zelf slechts een gedeelte van de kosten.
Als u kinderopvangtoeslag aanvraagt, www.toeslagen.nl ontvangt u van de Belastingdienst maandelijks een
inkomensafhankelijke bijdrage (vooraf) in de kinderopvangkosten. U betaalt Het Beertje, bij voorkeur met een
automatische incasso.( achteraf). Door kleine afrondingsverschillen kan het factuurbedrag iets afwijken van de vermelde
uur prijs.

