
tarieven kinderopvang 0 - 4 jaar
1 januari tot en met 31 december 2023

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

aantal dagen € per uur € per maand uren per maand € per jaar

1 8,97 428 47,67 5.131
2 8,97 855 95 10.262
3 8,97 1.283 143 15.394
4 8,77 1.672 191 20.067

5 8,77 2.017 230 24.205

Extra dag: € 99,00 (€ 9,00 per uur)

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

vakantiedagen: opvang van 7.30 - 18.30 uur - gedurende vakantieweken
Vakantiedagen kun je 90 dagen van tevoren aanvragen via het Ouderportaal. Annuleren tot 5 dagen van tevoren

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

Vakantiedag: € 99,00 (€ 9,00 per uur)

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. 

aantal dagen € per uur € per maand uren per maand € per jaar

1                          10,00                                      238                                24                          2.860 

2                          10,00                                      477                                48                          5.719 

 

peutergroep / speelzaal: opvang van 8.30 - 12.30 uur - gedurende 40 schoolweken voor 2-4 jarigen
Minimale afname is 2 ochtenden. 

aantal dagen € per uur € per maand               
(12 facturen / 40 weken)

uren per maand € per jaar

1                            8,97                                      120                                13                          1.435 
2                            8,97                                      239                                27                          2.870 
3                            8,97                                      359                                40                          4.305 
4                            8,77                                      468                                53                          5.611 

5                            8,77                                      585                                67                          7.014 

Extra ochtend: € 36,00 (€ 9,00 per uur)
Zomeractiviteiten: € 38,00 (€ 9,50 per uur)

administratiekosten
Voor betaling van uw facturen werken wij via automatische incasso. 

Extra kosten bij betaling zonder automatische incasso € 2,25 per factuur.

Indien wij 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 dit schema afgerond op hele getallen. 

Wij verdelen de jaarkosten over 12 maanden, dus sturen 12 maanden per jaar een factuur 

(dit geldt ook voor de peutergroep. Je betaalt daar echter maar 40 weken).

Zie voor bijbehorende voorwaarden www.sko-oegstgeest.nl

€ 6,50 per keer


