
PRIJSOVERZICHT 2021
Hele en Halve dagopvang 

Hele dagopvang 51 weken 07.30 - 18.00 uur

Vakantie/Extra dag Hele dagopvang 7.30 - 18.00 uur (51 weken)

€ 8,37

€ 8,37

44,63

Hele dagopvang 48 weken 07.30 - 18.00 uur

Vakantie/Extra dag Hele dagopvang 7.30 - 18.00 uur (48 weken)

€ 8,58

€ 8,58

42,00

Halve dagopvang 8.00 - 13.00 uur

Extra Halve dagopvang 8.00 - 13.00 uur

€ 8,79

€ 8,79

16,67

Hele dagopvang (0-4 jaar): 51 weken

Hele dagopvang (0-4 jaar): 48 weken

Halve dagopvang (2-4 jaar): 40 weken

Uurtarief 
2021

Uurtarief 
2021

Uurtarief 
2021

Gem. uren per maand bij  
1 dag opvang 2021*

Gem. uren per maand bij  
1 dag opvang 2021*

Gem. uren per maand bij  
1 dag opvang 2021*

* Gemiddelde uren gelden per afgenomen dag per maand. De uren worden bepaald door het aantal uren per week te vermenigvuldigen met aantal weken afname 
per jaar. Voor de gemiddelde uren per maand wordt dit het totaal aantal uren per jaar gedeeld door 12. Bij afname van een 40 weken pakket ontvangt de klant 
maandelijks een gelijke factuur (jaarafname gedeeld door twaalf), onafhankelijk van het aantal vakantieweken die maand. Afrondingsverschillen zijn mogelijk. 
Bij afname van een 48  en 51 weken pakket ontvangt de klant maandelijks een gelijke factuur (jaarafname incl. hele dag vakantieopvang gedeeld door twaalf), 
onafhankelijk van het aantal vakantieweken die maand. 



PRIJSOVERZICHT 2021
Naschoolse en Voorschoolse opvang 

Naschoolse opvang 40 weken. (MA, DI, DO) 14.15 - 18.00 uur

Naschoolse opvang 40 weken. (WO, VRIJ) 12.00 - 18.00 uur

Vakantie/studiedag Naschoolse opvang 40 weken. 08.00 - 18.00 uur

Extra middag Naschoolse opvang 40 weken. Alle dagen tot 18.00 uur

€ 8,37

€ 8,37

€ 8,37

€ 8,37

12,50

20,00

Naschoolse opvang 48 weken. (MA, DI, DO) 14.15 - 18.00 uur

Naschoolse opvang 48 weken. (WO, VRIJ) 12.00 - 18.00 uur

Vakantie/studiedag Naschoolse opvang 48 weken. 08.00 - 18.00 uur

Extra middag Naschoolse opvang 48 weken. Alle dagen tot 18.00 uur

€8,05

€8,05

€8,05

€8,05

19,17

26,67

Naschoolse opvang 51 weken. (MA, DI, DO) 14.15 - 18.00 uur

Naschoolse opvang 51 weken. (WO, VRIJ) 12.00 - 18.00 uur

Vakantie/studiedag Naschoolse opvang 51 weken. 08.00 - 18.00 uur

Extra middag Naschoolse opvang 51 weken. Alle dagen tot 18.00 uur

€ 7,95

€ 7,95

€ 7,95

€ 7,95

21,67

29,17

Voorschoolse opvang 40 weken. (MA,DI,WO,DO,VRIJ) 7.30 - 8.30 uur € 8,37 3,33

Naschoolse opvang (4-12 jaar): 40 weken

Naschoolse opvang (4-12 jaar): 48 weken  
incl. hele dag vakantieopvang (8 x 10 uur)

Naschoolse opvang (4-12 jaar): 51 weken  
incl. hele dag vakantieopvang (11 x 10 uur ) 

Voorschoolse opvang (4-12 jaar): 40 weken

Uurtarief 
2021

Uurtarief 
2021

Uurtarief 
2021

Uurtarief 
2021

Gem. uren per maand bij  
1 dag opvang 2021*

Gem. uren per maand bij  
1 dag opvang 2021*

Gem. uren per maand bij  
1 dag opvang 2021*

Gem. uren per maand bij  
1 dag opvang 2021*

* Gemiddelde uren gelden per afgenomen dag per maand. De uren worden bepaald door het aantal uren per week te vermenigvuldigen met aantal weken afname 
per jaar. Voor de gemiddelde uren per maand wordt dit het totaal aantal uren per jaar gedeeld door 12. Bij afname van een 40 weken pakket ontvangt de klant 
maandelijks een gelijke factuur (jaarafname gedeeld door twaalf), onafhankelijk van het aantal vakantieweken die maand. Afrondingsverschillen zijn mogelijk. 
Bij afname van een 48  en 51 weken pakket ontvangt de klant maandelijks een gelijke factuur (jaarafname incl. hele dag vakantieopvang gedeeld door twaalf), 
onafhankelijk van het aantal vakantieweken die maand. 


