
TARIEVEN 2021

Kinderdagverblijf Het Vosje
per 1 januari 2021 (prijswijzigingen voorbehouden)

planning@het-vosje.nl
Informatie: www.het-vosje.nl

Voor informatie, planning en plaatsing: 

023 - 546 55 50 keuze 1

Openingstijden: van 7.30 uur - 18.30 uur
 vanaf 7.00 uur (aanvullend)

Contractvormen Vast: Wekelijks vaste hele dagen
 Flexibel:  Wekelijks wisselende dagen en/of 

halve dagen

FLEXIBELE OPVANG NODIG? NEEM AUB EERST CONTACT OP OM UW WENSEN TE BESPREKEN

   UREN PER UUR PER DAG EXTRA DAG

 A Vaste dagen 7:30u - 18:30u 11,00 € 9,19 € 101,09 € 101,09

 B Vast + 7uur 7:00u - 18:30u 11,50 € 9,19 € 105,69 € 105,69

 C Flex 7:30u - 18:30u 11,00 € 10,55 € 116,05 € 116,05

 D Flex + 7uur 7:00u - 18:30u 11,50 € 10,55 € 121,33 € 121,33

             Dagen 
             opvang 
             per week

(A) 
Vaste dagen 

Bruto prijs 
per maand

(A en C) 
uren 

Gemiddeld* 
per maand

(B) 
Vast+7uur 
Bruto prijs 
per maand

(B en D) 
uren 

Gemiddeld* 
per maand

(C) 
Flex 

Bruto prijs 
per maand

(D)
Flex+7uur 
Bruto prijs 
per maand

1 € 438,06 47,7 u € 457,97 49,8 u € 502,88 € 525,74

2 € 876,11 95,3 u € 915,94 99,7 u € 1.005,77 € 1.051,48

3 € 1.314,17 143,0 u € 1.373,91 149,5 u € 1.508,65 € 1.577,23

4 € 1.752,23 190,7 u € 1.831,87 199,3 u € 2.011,53 € 2.102,97

5 € 2.190,28 238,3 u € 2.289,84 249,2 u € 2.514,42 € 2.628,71

* Gemiddeld aantal uren per maand = uren per dag x 52 weken : 12 maanden

INBEGREPEN BIJ DE PRIJS:
•	 Luiers, fruit, voeding en activiteiten.
•	 Warme maaltijd voor kinderen vanaf 1 

jaar.
•	 Voor het berekenen van uw netto kosten 

en om uw kinderopvangtoeslag aan te 
vragen gaat u naar: www.toeslagen.nl    

VOORWAARDEN (VERKORT)
•	 Betalingen middels automatische incasso
•	 Maandfactuur voor het gemiddeld aantal uren.
•	 Betaling van de opvangkosten per maand vooruit.
•	 U ontvangt u maandelijks een factuur voor het gemiddeld aantal 

uren*
•	 Facturen en prijswijzigingen uitsluitend per e-mail.
•	 Opzegtermijn 1 maand. Uitsluitend schriftelijk/e-mail. Ook gedeelte-

lijke opzegging
•	 Opzeggen per de 15e of de laatste dag van de maand
•	 Voor sluitingsdagen zie onze website. www.het-vosje.nl

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Prijswijzigingen voorbehouden.

De genoemde tarieven zijn bruto bedragen.
Wat uw nettokosten zijn, is afhankelijk van diverse factoren, zoals uw gezamenlijke inkomen,

het aantal uren dat u werkt of een opleiding volgt en de contractvorm   


