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Tarieven dagopvang 2018

voor standaardovereenkomsten  7,97 per uur

Hierbij vangen we je kind hele of halve dagen op gedurende het hele jaar (d.w.z. 51 weken)

We rekenen met 51 weken, omdat 't Hofje gesloten is tussen kerst en Nieuwjaar en op 2 studiedagen.

voor onderwijsovereenkomsten  8,77 per uur

Hierbij vangen we je kind hele of halve dagen op, behalve tijdens de reguliere (Tielse) 
schoolvakanties. D.w.z. dat we je kind 40 weken opvang bieden).

voor 't peuterhofje  7,97 per uur

Hierbij vangen we je kind tijdens de ochtenden van 't Peuterhofje op, behalve tijdens de reguliere
(Tielse) schoolvakanties. D.w.z. dat we je kind 40 weken bij 't Peuterhofje terecht kan.

kinderopvangtoeslag

Over onze tarieven wordt kinderopvangtoeslag toegekend door de overheid. Informatie daarover
is bijgevoegd, zodat je een indruk krijgt van de bedragen in 2018.
Vergeet niet om het nieuwe tarief door te geven op toeslagen.nl.  Daar kun je dan ook de precieze 
kinderopvangtoeslag (laten) berekenen.

berekening voor 1 dag per week bij een standaardovereenkomst
hele dag halve dag opvang, ochtend halve dag opvang, middag

van 7:30 tot 18:30 van 7:30 tot 13:30 van 12:30 tot 18:30

per dag  87,67 11,00 uren  47,82 6,00 uren  47,82 6,00 uren

per maand  372,60 46,75 uren  203,24 25,50 uren  203,24 25,50 uren

per jaar  4.471,17 561,00 uren  2.438,82 306,00 uren  2.438,82 306,00 uren

berekening voor 1 dag per week bij een onderwijsovereenkomst
hele dag halve dag opvang, ochtend halve dag opvang, middag

van 7:30 tot 18:30 van 7:30 tot 13:30 van 12:30 tot 18:30

per dag  96,47 11,00 uren  52,62 6,00 uren  52,62 6,00 uren

per maand  321,57 36,67 uren  175,40 20,00 uren  175,40 20,00 uren

per jaar  3.858,80 440,00 uren  2.104,80 240,00 uren  2.104,80 240,00 uren

berekening voor 1 dag per week bij 't peuterhofje
halve dag opvang, ochtend

van 7:30 tot 18:30

per dag  27,90 3,50 uren

per maand  92,98 11,67 uren

per jaar  1.115,80 140,00 uren

Feestdagen worden voor alle kinderen gezien als opvangdagen en worden als zodanig berekend.

€

€

€


