
Dagopvang (0-4 jaar) 

 

Hele dagopvang  

7:00 – 19:00 uur 

Min.afname 

10 uur/dag 

 52 weken 48 weken 46 weken 40 weken 

 Uurtarief Uurtarief Uurtarief Uurtarief 

     

1 dag € 8,75 € 8,85 € 9,00 € 9,35 

2 dgn € 8,75 € 8,85 € 9,00 € 9,35 

3 dgn € 8,75 € 8,85 € 9,00 € 9,35 

4 dgn € 8,25 € 8,85 € 9,00 € 9,35 

5 dgn € 8,25 € 8,85 € 9,00 € 9,35 

 

Peuter opvang 2-4 jaar / Schooltijdenopvang 

8:30 – 15:00 uur 

 40 weken 

 Uurtarief 

  

ma, di., do., vr. € 9,10 

 

  Opvang op Maat / Flex-contract**   

 Uurtarief 

  

t/m 50 uur/maand € 10,00 

> 50 uur/maand € 9,60 

**Opvang op Maat: het aantal opvanguren, -dagen en -tijden worden van tevoren contractueel vastgelegd.  

    Flex-contract: het aantal opvanguren worden van te voren contractueel vastgelegd, maar de opvangdagen en -tijden zijn maandelijks   
    flexibel in te delen.  

 

  Flex-incidenteel (0-uren) 

Min. 3 uur 

aaneengesloten 

Uurtarief 

  

 € 10,75 

 

Vakantieopvang 
Uiterlijk 9:00 uur aanwezig tot op zijn vroegst 15:00 uur i.v.m. vakantieactiviteiten 

Min.afname 

 6 uur/dag 

Uurtarief 

  

i.c.m. kdv contracttarief 

Los € 9,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Buitenschoolseopvang (4 -13 jaar) 

 

 

Naschoolse opvang (NSO)  
ma, di, do, vr van 15:00-19:00 uur en woe van 12:30-19:00 uur 

 52 weken* 48 weken* 46 weken* 40 weken 

 Uurtarief Uurtarief Uurtarief Uurtarief 

     

 € 7,80 € 8,00 € 8,35 € 8,80 

 *incl vakantieopvang van 9:00 – 17:00 uur. Meer opvanguren zijn mogelijk tegen hetzelfde tarief. 

 

  Opvang op Maat / Flex-contract**                

 Uurtarief 

  

t/m 50 uur/mnd € 9,35 

> 50 uur/mnd € 9,05 

** Opvang op Maat: het aantal opvanguren, -dagen en -tijden worden van tevoren contractueel vastgelegd.  

     Flex-contract: het aantal opvanguren worden van te voren contractueel vastgelegd, maar de opvangdagen en -tijden zijn maandelijks      

     flexibel in te delen. 

  

  Flex-incidenteel 

Min. 3 uur 

aaneengesloten 

Uurtarief 

  

 € 10,75 

 

  Voorschoolseopvang (VSO)  

  ma t/m vr 7:00 – 8:30 uur 

 Uurtarief 

  

i.c.m. nso contracttarief 

Los € 8,80 

 

  Marge-/studiedag 

 Uurtarief 

  

 contracttarief 

 

  Vakantieopvang 

  Uiterlijk 9:00 uur aanwezig tot op zijn vroegst 15:00 uur i.v.m. vakantieactiviteiten 

Min.afname 

 6 uur/dag 

Uurtarief 

  

i.c.m. bso contracttarief 

Los € 9,35 

 

 


