Tarieven 2019
Kinderdagverblijf Hilversum
Onze tarieven zijn inclusief:
•

Tarieven verlengde peuteropvang

luiers, voeding en alle overige verbruiksartikelen.

Dagdelen

Tarieven dagopvang
Openingstijden: 7.30 - 18.30 uur (11 uur per dag)
Dagen per week

Uren per maand

Prijs per uur

Prijs per maand

1

46,75

€ 7,97

€ 372,60

2

93,50

€ 7,97

€ 745,20

3

140,25

€ 7,97

€ 1.117,80

4

187,00

€ 7,97

€ 1.490,40

5

233,75

€ 7,97

€ 1.863,00

Warme maaltijd of liever brood?

Op de kinderdagverblijven Avonturijn en Egelantier krijgen
kinderen tussen de middag een verse warme maaltijd. Bij
Dribbel, Tovertuin en Toermalijn kun je kiezen voor een warme maaltijd of een broodmaaltijd als lunch. Op de dag(en)
dat je voor een warme maaltijd kiest, betaal je het tarief
‘inclusief warme maaltijd’, voor de dagen dat je kind een
broodmaaltijd krijgt, betaal je het tarief dagopvang.
Tarieven dagopvang (inclusief warme maaltijd)
Openingstijden: 7.30 - 18.30 uur (11 uur per dag)
Dagen per week

Uren per maand

Prijs per uur

Prijs per maand

1

46,75

€ 8,22

€ 384,29

2

93,50

€ 8,22

€ 768,58

3

140,25

€ 8,22

€ 1.152,87

Onze tarieven
zijn
inclusief:
4
187,00
•

€ 8,22
€ 1.537,16
Luiers, voeding en alle overige verbruiksartikelen
5
233,75
€ 8,22
€ 1.921,45

Uren
per
week

per
jaar

1

5

2

10

per
uur

per
maand

per
jaar

200

16,67 € 8,42

€ 140,33

€ 1.684,00

400

33,33 € 8,42 € 280,67

€ 3.368,00

per
maand

Tarieven flexibele opvang
Kijk voor onze tarieven flexibele opvang op pagina 2.

Netto kosten en kinderopvangtoeslag
De tarieven in dit overzicht zijn bruto tarieven. Als je recht
hebt op kinderopvangtoeslag, dan kun je met de rekentool
op de website van de Belastingdienst uitrekenen hoeveel
kinderopvangtoeslag je ontvangt en wat de netto kosten
zijn.

Contract, facturering en betaling
Bij het kinderdagverblijf heb je een contract voor vaste
dagen per week, voor 11 uur per dag. Onze tarieven zijn
gebaseerd op 51 weken opvang per jaar. Bink factureert in
12 maanden, een vast bedrag per maand. Je betaalt via automatische incasso. Bink kent een minimale afname van 2
dagen per week. Halvedagopvang is niet mogelijk.
Verlengde peuteropvang is 40 weken per jaar open. Om
aan te sluiten bij de maandelijkse kinderopvangtoeslag
van de Belastingdienst factureert Bink in 12 maandelijkse
termijnen. Je betaalt via automatische incasso.

Vragen over de tarieven of je netto kosten?
We helpen je graag. Neem gerust contact op met onze klantadviseurs via 035 628 58 79.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Prijs

Tarieven 2019
Flexibele opvang kinderdagverblijf
Onze tarieven zijn inclusief:
•

Aanvragen opvanguren

luiers, voeding en alle overige verbruiksartikelen.

Tarieven flexibele opvang
Openingstijden

Minimale afname

Prijs per uur

Minimale prijs
per maand

07.30 - 18.30

180 uur
per kwartaal
5 uur per dag

€ 10,03

€ 601,80

Hoe werkt flexibele opvang?
Opvanguren
De minimale afname per kwartaal is 180 uur, dat zijn circa 6
hele dagen van 10 uur per maand. Natuurlijk kun je ook een
overeenkomst voor meer uren afsluiten. De overeengekomen
uren kun je afnemen binnen de geldende openingstijden van
7.30 - 18.30 u. met een minimum afname van 5 uur per dag.

Rooster
Opvanguren

De flexibele opvang wordt tweewekelijks ingeroosterd, in
De minimale afname per kwartaal is 180 uur, dat zijn circa 6
blokken van een halfuur met een minimale afname van vijf
hele dagen van 10 uur per maand. Natuurlijk kun je ook een
uur aaneengesloten opvang per dag. In het rooster kun je de
overeenkomst voor meer uren afsluiten. De overeengekomen
haal- en brengtijden van je kinderen opgeven. Er wordt per
uren kun je afnemen binnen de geldende openingstijden van
halfuur geroosterd.
7.30 - 18.30 uur met een minimum afname van 5 uur per dag.
Bijvoorbeeld:
Wil je je kind om 8.25 uur brengen, dan gaat het rooster
in vanaf 8.00 uur. Als je je kind om 8.35 uur brengt, zal het
Onze
tarieven
zijn
inclusief:
rooster ingaan
om 8.30
uur.
Haal je aan het eind van de dag
•je kind
Luiers,
voeding
en
alle
overige
verbruiksartikelen
op om 17.40 uur, dan loopt het
rooster tot 18.00 uur.

Om onze pedagogisch medewerkers op een goede manier
in te kunnen roosteren, is het voor ons belangrijk dat je tijdig aangeeft welke opvanguren je aan wilt vragen voor je
kind(eren). Daarom is het noodzakelijk dat je de gewenste
opvanguren ten minste twee weken voor aanvang van het
nieuwe rooster schriftelijk of per e-mail aanvraagt bij de
leidinggevende. Alleen dan kunnen we je de aangevraagde uren garanderen. Op de vestiging staat aangegeven
wanneer het nieuwe rooster ingaat. Het aantal opvanguren wordt gerekend vanaf het moment van brengen tot
het moment van halen.

Meer opvanguren afgenomen dan
overeengekomen

Wil je in een kwartaal meer opvanguren aanvragen dan
het aantal uren uit je overeenkomst, dan gelden hiervoor
andere afspraken dan voor je overeenkomsturen. Deze extra uren worden, zoals voor alle ouders geldt, beschouwd
als een aanvraag voor extra opvang. Dit houdt in dat de
opvang alleen mogelijk is als de bezetting dit toelaat. De
leidinggevende van de vestiging beslist of je al dan niet
gebruik kunt maken van de extra uren. We hopen op je
begrip.

Facturatie
Facturatie vindt plaats in 12 gelijke termijnen per jaar. Bij
beëindiging van de overeenkomst wordt de werkelijke afname over de afgelopen maanden berekend. Als je minder
uren hebt opgenomen dan in rekening zijn gebracht, vervalt het recht op deze uren. Heb je meer uren opgenomen,
dan worden deze in rekening gebracht.

Vragen over de tarieven of je netto kosten?
We helpen je graag. Neem gerust contact op met onze klantadviseurs via 035 628 58 79.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

