TARIEVEN 2017
DAGOPVANG

Aantal weken
Daarnaast kunt u een keuze maken of u opvang voor uw
kind wil:
1. Het hele jaar door (ruim 52 weken)
2. 48 weken: in de kerstperiode vanaf 27 december
tot en met 1 januari kunt u geen gebruik maken van
opvang en daarnaast geeft u vóór 1 april door welke
3 overige weken u geen kinderopvang nodig heeft.
3. Schoolweken. U maakt alleen gebruik van de
kinderopvang tijdens de schoolweken. In de
schoolvakanties kan uw kind niet bij ons terecht.

Klik verzorgt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13
jaar. Het uitgangspunt van Klik is een toegankelijk en
betaalbaar aanbod voor alle ouders. Het realiseren van
deze doelstelling vraagt vaak om maatwerk. Daarom
biedt Klik meerdere opvangarrangementen aan.

Tijden

Welke keuze u het best kunt maken voor één van de drie
bovenstaande mogelijkheden kan mede bepaald worden door het bedrag dat u straks netto per maand gaat
betalen. In de vergelijkstabel hieronder ziet u een indicatie van uw maandelijkse kosten na aftrek van de fiscale
vergoeding die bij uw gezamenlijk toets inkomen hoort!

U kunt op alle werkdagen terecht vanaf
7.30 uur tot 18.30 uur
• Of alleen een ochtend: 7.30 uur tot
13.00 uur. Verlenging tot 14.00 uur
mogelijk.
• Of een middag van 13.00 uur tot 18.30 uur.
Vervroegen vanaf 12.00 uur mogelijk.

Let op: Aarzelt u tussen 52 of 48 weken afnemen? U
bent met 52 weken voordeliger uit als uw
toetsingsinkomen € 85.000,- of minder is!

Tarieven 2017 kinderdagopvang
Aan deze berekeningen kunnen geen rechten ontleend worden

Afname

Uurprijs
bruto

Afname van alleen
even of oneven weken
is mogelijk tegen een
toeslag van 5% op het
uurtarief.

Maandbedrag
netto voor
1 dag

Maandbedrag
netto voor
1 dag

Maandbedrag
netto voor
1 dag

Maandbedrag
netto voor
1 dag

Maandbedrag
netto voor
1 dag

Toets inkomen per Toets inkomen per
jaar: € 20.000,jaar: € 40.000,-

Toets inkomen per Toets inkomen per
jaar: € 60.000,jaar: € 80.000,-

Toets inkomen per
jaar: € 100.000,-

1e kind

2e kind 1e kind

2e kind

1e kind

1e kind

2e kind

2e kind 1e kind

2e kind

52 weken

€ 7,18

€ 20,53

€ 17,11

€ 56,81

€ 20,53

€ 104,04 € 27,04 € 169,75 € 40,73

€ 228,28

€ 54,07

48 weken

€ 7,52

€ 33,92

€ 30,76

€ 67,40

€ 33,92

€ 111,00 € 39,92 € 171,66 € 52,55

€ 225,68

€ 64,88

Schoolweken

€ 7,60

€ 31,20

€ 28,56

€ 59,10

€ 31,20

€ 95,43

€ 36,20 € 145,98 € 46,73

€ 191,00

€ 57,00

€ 4,30

€ 3,59

€ 11,90

€ 4,30

€ 21,80

€ 5,66

€ 47,82

€ 11,33

Peuteropvang* € 7,17

€ 35,56

* Een ochtend of middag van 3 uur.
U wilt graag afwijken van de standaard openingstijden? Dan kunt u gebruik maken van maatwerk!
Voorwaarde daarbij is wel dat u minimaal 4 uur per dag afneemt. Flexibele opvang is ook mogelijk,
mits u uw kind minimaal 2 dagdelen per 14 dagen brengt, zodat uw kind een band met de groep kan
opbouwen. Voor maatwerk en ﬂexibele opvang kunt u een offerte aanvragen!
Let op: ook bij 48 weken en 40 weken ontvangt u 12 maanden een factuur. Wij verdelen de kosten
over 12 maanden, omdat u uw fiscale tegemoetkoming ook over 12 maanden verspreid ontvangt.

Subsidie Peuteropvang:
Voor ouders, waarvan één van de partners geen betaalde
arbeid verricht, is subsidie beschikbaar gesteld door de
gemeente Hilvarenbeek en Oirschot. Neem hiervoor
contact op met de afdeling Plaatsing en Planning.
Tel. 013 505 7508 | plaatsingen@klik-kinderopvang.nl

€ 8,53

