
 

 

 

Tarieven 2021 

    

Pakketkeuze 2021   

• 52 weken contract   € 8,46  

• 40 weken contract   € 9,06  

• Losse afname    € 8,46  

• Flexibele opvang   € 9,25  

Bij de afname van het 52 of 40 weken pakket kunt u aangeven op welk tijdstip u uw 

kind komt  brengen en halen.  

 

Brengen vanaf:  

Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

07:00   07:00   07:00   07:00   07:00  

08:00   08:00   08:00   08:00   08:00  

09:00   09:00   09:00   09:00   09:00 

Halen vanaf:  

Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

16:00   16:00   16:00   16:00   16:00  

17:00   17:00   17:00   17:00   17:00  

18:00   18:00   18:00   18:00   18:00  

 

Let op! U kunt uw kind eerder brengen of later halen. Echter, hiervoor wordt 

extra tijd in  rekening gebracht, bovenop het te verwachten maandelijkse 

factuurbedrag.  De eenheid waarmee wij extra tijd registreren zal per 15 

minuten zijn. Later brengen of eerder ophalen is tevens mogelijk. Echter, de 

uren die door middel van de pakketkeuze aangegeven zijn, worden in 

rekening gebracht. 

 



 

 

 

 

 

Peuteropvang 

 

40 weken pakket á € 8,46 euro  

 

Rekenvoorbeelden 

52 weken contract incl. 12 weken vakantie afname ( tijdens vakantie een hele dag ) 

• 40 weken x 3 uur + 12 weken  x 10 uur = 240 uur 
240 uur / 12 maanden = 20 uur per maand per halve middag 
 

• 40 * 4.25 + 12 weken * 10 uur = 290 uur 
290 uur / 12 maanden = 24,16 uur ( afgerond naar beneden 24 uur) per maand per 
halve middag. 

40 weken contract excl. vakantie afname 

• 40 weken x 3 uur = 120 uur 

120 uur / 12 maanden = 10 uur per maand per halve middag 

 

• 40 weken x 4.25 uur = 170 uur 

170 uur / 12 maanden = 14,16 (afgerond naar beneden 14 uur) per maand per 

halve  middag  

40 weken contract voorschoolse opvang  

• 40 weken x 1.5 uur = 60 uur.  

60 uur / 12 maanden = 5 uren per maand per ochtend VSO 
 

 


