
Tarieven kinderopvang 0-4 jaar
1 januari tot en met 31 december 2019

Zorgeloospakket: 

Aantal dagen € per uur € per maand Uren per maand € per jaar

1 7,95 379                                 48 4.548

2 7,95 758                                 95 9.095

3 7,95 1.137                               143 13.643

4 7,75 1.478                               191 17.733

5 7,75 1.783 230 21.390

Extra dag: € 89,65

Vroeg-service Kindervlinder: 7.00 - 7.30 uur (in combinatie met alle pakketten)

Vakantiedagen: 

Vakantiedagen kun je 90 dagen van tevoren aanvragen via het Ouderportaal. Annuleren kan tot 5 dagen van tevoren

Vakantiedagen zijn voor alle dagen (per dag) aan te vragen en worden op volgorde van binnenkomst gereserveerd.

Vakantiedag: € 89,65

Halve dag:    opvang van 7.30 - 13.00u. / 13.00 - 18.30 u. - gedurende 52 weken - vaste woensdag of vrijdag

Het Halve dag pakket is mogelijk In combinatie met minimaal één volledige dag. 

Het Halve dag pakket is (indien plaats beschikbaar) mogelijk bij de Kindervlinder en het Kindercircus

Aantal dagen € per uur € per maand Uren per maand € per jaar

1                             8,75                                       209                                 24                           2.502 

2                             8,75                                       417                                 48                           5.004 

Extra halve dag: € 44,83

Peutergroep / speelzaal:    opvang van 8.30 - 12.30 uur - gedurende 40 schoolweken - voor 2-4 jarigen

Aantal dagen € per uur € per maand (12 mnd.) Uren per maand € per jaar

1                             7,95                                       106                                 13                           1.272 

2                             7,95                                       212                                 27                           2.543 

3                             7,95                                       318                                 40                           3.815 

4                             7,75                                       413                                 53                           4.959 

5                             7,75                                       517                                 67                           6.198 

Extra ochtend: € 32,60

Administratiekosten

Voor betaling van uw facturen werken wij via automatische incasso. 

Extra kosten bij betaling zonder automatische incasso € 2,00 per factuur.

Indien wij voor uw factuur een incassobureau moeten inschakelen, worden incassokosten en rente in rekening gebracht.

Annuleringskosten

Annulering van een overeenkomst tot 1 maand vóór start opvang: € 50,00 

Annulering van een overeenkomst binnen 1 maand vóór start opvang: 1 maand opvang volgens contract

Kosten en uren per maand en jaar zijn afgerond op hele getallen.

Wij verdelen de jaarkosten over 12 maanden, dus sturen 12 maanden per jaar een factuur (ook voor de peutergroep).

Zie voor bijbehorende voorwaarden www.sko-oegstgeest.nl

€ 5,60 per keer

opvang 7.30 - 18.30 uur - gedurende 52 weken - vaste dag(en)

opvang van 7.30 - 18.30 uur - gedurende vakantieweken
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