
 

De maand prijzen kunnen in het contract en in de jaaropgave licht afwijken bij het uitrekeningen met bovengenoemde uur prijzen, 
dit is te wijten aan afrondingen in het systeem. 

 

Kindercentrum het Zonnetje tarieven Dagopvang 2019 

Opvang 52 weken  Uur prijs Jaar uren 
40 schoolweken, 12 vakantie weken Hele dag (vanaf 4 vaste dagdelen) € 8,59 572 

 Ochtend tot 13:30 uur € 8,77 312 
 Middag vanaf 12:30 uur € 8,77 312 
 Korte dag tot 15:30 uur € 10,19 416 
Uitzonderingen  Uur prijs Jaar uren 
1 dag in de week opvang Hele dag € 8,77 572 
Om de week opvang Hele dag € 8,77 286 
Opvang 40 weken  Uur prijs Jaar uren 
40 schoolweken Hele dag (vanaf 2 vaste dagen) € 9,88 440 

 Ochtend tot 13:30 uur € 10,05 240 
 Middag vanaf 12:30 uur € 10,05 240 
 Korte dag tot 15:30 uur € 10,37 320 
Extra mogelijkheden    
De (ont)Bijtjes ** (07:00 uur tot 07:30 uur incl. ontbijt) Uur prijs per keer 
52 weken  € 10,- € 5,- 
40 weken  € 10,- € 5,- 
Warme biologische maaltijd   Per keer 
Er worden 48 weken berekend    € 3,- 
incidenteel   € 4,- 
Flexibele opvang (met garantie op plaats)  Uur prijs Jaar uren 
Alleen mogelijk bij een 52 weken contract Hele dag (vanaf 4 vaste dagdelen) € 9,57 572 
Flexibele keuze in dagen binnen dezelfde week Ochtend tot 13:30 uur € 9,75 312 
 Middag vanaf 12:30 uur € 9,75 312 
 Korte dag tot 15:30 uur € 9,93 416 
Volledig flexibele opvang (zonder garantie)*  Uur prijs Dag uren 
0-uren contract Hele dag € 9,48 11 
plaatsing alleen bij opvang behoefte Ochtend tot 13:30 uur € 9,65 6 

 Middag 12:30 uur € 9,65 6 
 Korte dag 15:30 uur € 9,83 8 
Extra opvang *  Uur prijs Dag uren 
Binnen het eigen aantal contract weken Hele dag € 4,55 11 
 Halve dag € 4,71 6 
 Korte dag tot 15:30 uur € 4,87 8 
Extra opvang  Uur prijs Dag uren 
Buiten het eigen aantal contract weken Hele dag € 9,09 11 
 Halve dag € 9,25 6 

 Korte dag tot 15:30 uur € 9,41 8 
*alleen als de groepsgrootte en de groepssamenstelling het toelaat 
 ** over deze uren kunt u ook kinderopvangtoeslag aanvragen 

 



 

De maand prijzen kunnen in het contract en in de jaaropgave licht afwijken bij het uitrekeningen met bovengenoemde uur prijzen, 
dit is te wijten aan afrondingen in het systeem. 

 

 

Kindercentrum het Zonnetje tarieven Buitenschoolse Opvang 2019 

Opvang 52 weken   Uur prijs Jaar uren 
40 schoolweken, 12 vakantie weken Korte middag € 8,26 332 
 Lange middag  € 7,54 442 
Uitzonderingen   Uur prijs Jaar uren 
Om de week opvang Korte middag € 8,42 166 
Alleen bij minimale afname 1 vast dagdeel Lange middag € 7,70 221 
Opvang 40 weken  Uur prijs Jaar uren 
40 schoolweken Korte middag € 10,01 200 
 Lange middag  € 8,67 310 
Extra mogelijkheden    
De (ont)Bijtjes ** (07:00 uur tot 07:30 uur incl. ontbijt) Uur prijs per keer 
52 weken  € 10,- € 5,- 
40 school weken  € 10,- € 5,- 
VSO de Vroege Vogels ** (07:30 uur tot 08:30 uur incl. vervoer) Uur prijs Jaar uren 
40 school weken  € 9,36 40 
Vakantie opvang   Uur prijs Dag uren 
Vanaf afname 6 vakantie weken Hele dag € 8,27 11 
 Halve dag € 8,43 6 
Warme biologische maaltijd   Per keer 
Er worden 48 weken berekend    € 3,50 

incidenteel   € 4,50 
Vervoerskosten   Per keer 
enkel   € 3,- 
retour   € 5,- 
Zwemles (i.v.m. hulp aan/uit kleden)   € 10,- 
Flexibele opvang (met garantie op opvang)  Uur prijs Jaar uren 
Alleen mogelijk bij een 52 weken contract  Korte middag € 8,92 332 
Flexibele keuze in dag binnen dezelfde week Lange middag  € 9,08 442 
Volledig flexibele opvang (zonder garantie)*  Uur prijs Dag uren 
0-uren contract  Korte middag € 8,83 11 
plaatsing alleen bij opvang behoefte Lange middag  € 8,99 6 
Extra opvang *    
Binnen het eigen aantal contract weken  Uur prijs Dag uren 
 Hele dag € 4,55 11 

 Halve dag € 4,71 6 
Buiten het eigen aantal contract weken  Uur prijs Dag uren 
 Hele dag € 9,09 11 
 Halve dag  € 9,25 6 

*alleen als de groepsgrootte en de groepssamenstelling het toelaat 
** over deze uren kunt u ook kinderopvangtoeslag aanvragen 


