voor dagopvang
Tarieven van de dagopvang bij 't Hofje in 2022

voor standaardovereenkomsten

€ 9,34 per uur

Hierbij vangen we je kind hele of halve dagen op, gedurende het hele jaar.

voor onderwijsovereenkomsten

€ 10,27 per uur

Hierbij vangen we je kind wekelijks op, behalve tijdens de reguliere (Tielse) schoolvakanties.
Deze dagen rekenen we uiteraard niet mee. De opvang worden via gemiddeld aantal uren per maand
in rekening gebracht, waardoor er ook in de zomermaanden een nota wordt verstuurd

voor 't peuterhofje

€ 9,34 per uur

Hierbij vangen we je kind wekelijks op, behalve tijdens de reguliere (Tielse) schoolvakanties.
Deze dagen rekenen we uiteraard niet mee. De opvang worden via een gemiddeld aantal uren per maand
in rekening gebracht, waardoor er ook in de zomermaanden een nota wordt verstuurd
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

€ 102,74

11,00 uren

€ 56,04

6,00 uren

€ 56,04

6,00 uren

per maand

€ 436,65

46,75 uren

€ 238,17

25,50 uren

€ 238,17

25,50 uren

per jaar

€ 5.239,74

561,00 uren

€ 2.858,04

306,00 uren

€ 2.858,04

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

€ 112,97

11,00 uren

€ 61,62

6,00 uren

€ 61,62

6,00 uren

per maand

€ 376,60

36,67 uren

€ 205,40

20,00 uren

€ 205,40

20,00 uren

per jaar

€ 4.519,21

440,04 uren

€ 2.464,80

240,00 uren

€ 2.464,80

240,00 uren

berekening voor 1 dag per week bij 't peuterhofje
halve dag opvang, ochtend
van 7:30 tot 18:30

per dag

€ 32,69

3,50 uren

per maand

€ 109,84

11,76 uren

per jaar

€ 1.318,06

141,12 uren

Feestdagen worden voor alle kinderen gezien als opvangdagen en ook als zodanig berekend.
De studiedagen en de dagen tussen kerst en Nieuwjaar, waarop 't Hofje gesloten is, rekenen we niet mee.

