TARIEVEN 2017
GASTOUDEROPVANG
Klik Kinderopvang biedt kwalitatief hoogwaardige gastouderopvang aan om het totaal aanbod aan kinderopvang in de
gemeente Hilvarenbeek compleet te maken. Onze gastoudercoördinator Marieke van Noorden kent alle gastouders
persoonlijk doordat Klik bewust het werkgebied beperkt houdt
tot de gemeente Hilvarenbeek en ‘De Beerzen’ gemeente
Oirschot. Marieke kan u daardoor goed adviseren bij de keuze
voor een gastouder.

100 % continuïteitsgarantie
Het voordeel van Klik Gastouderopvang is dat
u in het geval uw gastouder verlof heeft of ziek is, niet alleen
kunt terug vallen op een noodgastouder maar ook een beroep
kunt doen op het kindcentrum van Klik, vlakbij u in de buurt!
Gastouders worden vaak uitgenodigd bij activiteiten in het
kinderdagverblijf of bij de buitenschoolse opvang, waardoor
uw kind al bekend kan zijn met het kindcentrum!

Een minimum en
maximum voor
begeleidingskosten
Het gastouderbureau vervult de wettelijk
vereiste kassiersfunctie. Dit betekent dat u de
maandelijkse kosten voor de gastouderopvang
aan Klik betaalt. Deze kosten bestaan uit twee
delen: het uurtarief voor de gastouder en de
begeleidingskosten voor het gastouderbureau.
De gastouder bepaalt zelf welk uurtarief hij of
zij per uur per kind vraagt voor de begeleiding
van uw kinderen. Klik Kinderopvang geeft
daarvoor wel een richtlijn. Voor 2017 is dit
€ 4,52 per uur per kind.
Omdat we een minimum en maximum en een
gezinstarief hanteren binnen de begeleidingskosten kan uw uiteindelijke uurtarief aanzienlijk voordeliger uitpakken dan het in eerste
instantie lijkt. Zo wordt iedere prijsopgave een
stukje maatwerk.
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Aan deze tarieven kunnen geen rechten ontleend worden

Afname

Uurprijs bruto per kind

Voor de begeleidingskosten vanuit het gastouderbureau gelden de volgende tarieven:
Bij afname per maand tot en met 45 uur

€ 1,85

Bij afname van 46 uur of meer

€ 1,74

Wij houden een minimumbedrag aan van € 16,30 per kind per maand.
Het maximumbedrag is € 104,24 per kind per maand.
Het gezinstarief voor ouders met twee of meer kinderen is maximaal € 159,00 per maand.

Voor meer informatie of voor het maken van een
proefberekening kunt u contact opnemen met Marieke van
Noorden, gastoudercoördinator via de mail:
gob@klik-kinderopvang.nl of via de telefoon 013 – 5057510

