
KINDEROPVANG KOSTEN & TEGEMOETKOMING 2020 
Kinderdagverblijf.  
Onze uur prijs voor kinderdag opvang is €. 8,17 U bent bij ons geen inschrijfgeld verschuldigd.  
 
Kinderopvang 0 – 4 jaar. 
De kosten voor kinderopvang en zorg worden per dagdeel in rekening gebracht. 
Hieronder vindt u een overzicht van de opvangtijden en de kosten. U dient uw kind binnen de hieronder genoemde tijden 
te brengen en te halen.  De kosten voor kinderopvang worden per dagdeel in rekening gebracht op basis van het geldende 
uurtarief.  
 
Hieronder vindt u het overzicht van de bruto kosten voor de dagdelen. 
Een opvangdag van 8.00 tot 18.00 uur ( 10 uur ) Brengen vanaf 8.00 , halen tot 18.00 u.  €.  81,70 
Een ochtenddeel van 8.00 tot 13.00 uur ( 5 uur ) Brengen na 8.00 , halen voor 13.00 u.  €.  40,85 
Vroege opvang van 7.30 tot 13.00 uur ( 5 ½ uur ) Brengen na 7.30 , halen voor 18.00 u.  €.  44,94 
Extra vroege opvang van6.45 tot 13.00 uur ( 6 ¼ uur ) Brengen na 6.45, halen voor 13.00 u.  €.  51,06 
Een middagdeel van 13.00 tot 18.00 uur ( 5 uur ) Brengen na 12.30 , halen voor 18.00 u.  €.  40,85 
Vervroegd middag deel van 11.15 tot 18.00 uur ( 6 ¾  uur ) Brengen om 11.15 , halen voor 18.00 u. €.  55,14 
Late middagopvang van 13.00 tot 18.30 uur ( 5 ½ uur ) Brengen na 12.30 uur, halen voor 18.30 u. €.  44,94 
Vervroegde en late opvang van 11.15 tot 18.30 ( 7 ¼ )  Brengen om 11.15 , halen voor 18.30 u. €.  59,23 
Alle genoemde opvangtijden en prijzen zijn inclusief, de binnen die tijd vallende te gebruiken maaltijden en versnaperingen.  
Voor regelmaat en structuur van het kind is minimaal 2 dagdelen afnemen aan te bevelen. 
Voor, extra opvang, buiten de hierboven genoemde tijden, berekenen we het geldende uurtarief. 
 
Extra diensten & kosten op basis van uurtarief €. 8,17. 
Regelmatig vervoer halen van en/of brengen naar huis   €.    8,17 i.p.v. €. 10,15 
Extra opvang buiten uw normale opvang uren/ dagen   €.    8,17 i.p.v. €. 10,15 
Strippenkaart wisselende andere dag als de vaste dag   €.    8,17 concept 
 
Tegemoetkoming belastingdienst. 
Bij de belastingdienst kunt u kinderopvang toeslag aanvragen. 
U dient de KO-toeslag aanvraag enkele weken voor aanvang of binnen 3 maanden na aanvang te doen. Zij vergoeden, mits 
binnen 3 maanden na aanvang aangevraagd, het grootste deel van de opvang kosten. 
 
Tegemoetkoming d.m.v. ruildagen. 
U kunt 4 x per jaar gebruik maken om een vaste dag of een dagdeel te ruilen tegen een andere dag. 
Tussen de ruildag en een volgende ruildag dienen minimaal een tijdsbestek van 1 maand te zijn en de ruildag kan geplaatst 
worden als het kindleidster ratio het toelaat in de bestaande planning. 
De ruildagen gelden niet voor de aangegeven zon en feestdagen dan is de Boerderij gesloten. 
 
Strippenkaart. 
Naast de afspraak over het aantal dagdelen van afname voor kinderopvang is er een strippen kaart ter beschikking voor 
ouders die naast de 2 vaste dagdelen per week opvang op een wisselende andere dag in die week nodig zijn. Zij kunnen 
dmv deze strippenkaart extra dagdelen opvang afnemen op een door hun gewenste dag als het kind/leidster ratio het 
toelaat. 
 
Tegemoetkoming op inkomen. 
U kunt bij ons een toeslag aanvragen op basis van de hoogte uw inkomen. U ontvangt een toeslag welke in mindering 
wordt gebracht op de totaal te betalen kinderopvang kosten. Aanvragen kan d.m.v. het aanvraagformulier: 
Tegemoetkoming op inkomen. 
 
Tegemoetkoming vervoer. 
U kunt binnen onze openingstijden gebruik maken van autovervoer voor uw kind/kinderen. Hieronder verstaan wij: halen 
van; en: brengen naar; huis. U kunt dit bespreken bij het kennismakingsgesprek. 
 
Tegemoetkoming extra opvang. 
Als u onverwacht door ziekte van een van de ouders opvang nodig bent op een niet standaard opvangdag/dagdeel neemt 
u contact met ons op. Meestal kunnen we direct zien of de extra opvang binnen het kind/leidster ratio past.   



KINDEROPVANG KOSTEN & TEGEMOETKOMING 2020 
Buitenschoolse Opvang. 
De uurprijs voor BSO de Boerderij is €. 7,02 U bent bij ons geen inschrijfgeld verschuldigd.  
 
Buitenschoolse opvang BSO 4 – 12 jaar. 
Onder buitenschoolse opvang verstaan wij opvang welke buiten schooltijden plaats vindt. Deze opvang is een vervolg op de 
kinderopvang. We kennen 4 typen opvang. 
VSO= voorschoolse opvang NSO= naschoolse opvang  VO= vakantie opvang 
Gezamenlijk noemen we dit Buiten Schoolse Opvang.  De kosten voor buitenschoolse opvang worden per dagdeel in rekening 
gebracht op basis van het geldende uurtarief.  
Hieronder vindt u het overzicht van de dagdelen        kosten 
VSO tussen 7.30 tot 8.45 uur = 2 uur incl. vv naar school.       €.   14,04 
VSO tussen 6.45 tot 8.30 uur = 2 ½ uur incl. vv naar school.       €.   17,55 
NSO tussen 15.00/15.15 tot 18.30 uur = 3 ½ incl. vv van school.      €.   24,57 
NSO tussen 14.00/14.15 tot 18.30 uur = 4 ½ uur incl. vv van school.      €.   31,59 
NSO lang van 12.00/12.15 tot 18.30 uur = 6 ½ uur incl. vv van school.      €.   44,79 
VO-ochtend 8.00-13.00 = 5 uur incl. fruit & broodmaaltijd/ programma. Brengen va 8.00, halen voor 13.00 u.  €.   35,10 
VO-middag 13.00- 18.00 = 5uur incl. fruit & broodmaaltijd/ programma. Brengen om 12.30, halen voor 18.00 u. €.   35,10 
VO  dag 8.00 - 18.00 = 10 uur incl. fruit, brood/koek/programma. Brengen na 8.00, halen voor 18.00 u.   €.   70,20 
VO extra vroege dag 6.45/17.45 =11 uur incl. fruit, brood/koek/program. Brengen na 6.45, halen voor 17.45 u.  €.   77,22 
Alle genoemde opvangtijden en prijzen zijn incl. het brengen naar en halen van school tijdens schooldagen 
en inclusief, de binnen die tijden vallende maaltijden en versnaperingen.  
Voor regelmaat en structuur van het kind is minimaal 2 dagdelen afnemen noodzakelijk. (VSO, NSO, VO) 
Voor, extra opvang, buiten de hierboven genoemde tijden, berekenen we het geldende uurtarief. 
U kunt gebruik maken van opvang afspraken voor 40 schoolweken en 12 vakantie weken. 
 
Extra diensten & kosten op basis van uurtarief €. 7,02. 
Regelmatig vervoer halen vanaf thuis en/of brengen naar huis  €.    7,02 i.p.v. €. 10,15 
Extra opvang buiten uw normale opvang uren/ dagen   €.    7,02 i.p.v. €. 10,15 
Strippenkaart wisselende andere dag als de vaste dag   €.    7,02 concept 
 
Tegemoetkoming belastingdienst. 
Bij de belastingdienst kunt u kinderopvang toeslag aanvragen.  
U dient de KO-toeslag aanvraag enkele weken voor aanvang of binnen 3 maanden na aanvang te doen. Zij vergoeden, mits 
binnen 3 maanden na aanvang aangevraagd, het grootste deel van de opvang kosten. 
 
Tegemoetkoming d.m.v. ruildagen. 
U kunt 4 x per jaar gebruik maken om een vaste dag of een dagdeel te ruilen tegen een andere dag. 
Tussen de ruildag en een volgende ruildag dienen minimaal een tijdsbestek van 1 maand te zijn en de ruildag kan geplaatst 
worden als het kind leidster ratio het toelaat in de bestaande planning. 
De ruildagen gelden niet voor de aangegeven zon en feestdagen dan is de Boerderij gesloten. 
 
Strippenkaart. 
Naast de afspraak over het afnemen van 2 dagdelen voor bso is er een strippen kaart ter beschikking voor ouders die naast de 2 
vaste dagdelen per week opvang op een wisselende andere dag in die week nodig zijn. Zij kunnen d.m.v. deze strippenkaart 
extra dagdelen opvang afnemen op een door hun gewenste dag als het kind/leidster ratio het toelaat. 
 
Tegemoetkoming op inkomen. 
U kunt van kdv de Boerderij een toeslag aanvragen op basis van de hoogte uw inkomen. U ontvangt een kind gebonden toeslag 
welke in mindering wordt gebracht op de totaal te betalen kinderopvang kosten. Aanvragen kan d.m.v. het aanvraagformulier: 
Tegemoetkoming kindgebonden toeslag op het inkomen. 
 
Tegemoetkoming vervoer. 
U kunt binnen onze openingstijden gebruik maken van autovervoer voor uw kind/kinderen. Hieronder verstaan wij: halen van; 
en: brengen naar; huis. U kunt dit bespreken bij het kennismakingsgesprek. Dit is altijd op basis van afspraak. 
 
Tegemoetkoming extra opvang & vervoer. 
Als onverwacht door ziekte van moeder, vader of pleegouder opvang en vervoer nodig is neemt u contact met ons op. Meestal 
kunnen we direct zien of de extra opvang en/of vervoer binnen het kind/leidster ratio past. 


