
Tarieven 2022 
Kinderdagverblijf Hilversum

  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 € 9,10 € 425,43

2 93,50 € 9,10 € 850,85

3 140,25 € 9,10 € 1.276,28

4 187,00 € 9,10 € 1.701,70

5 233,75 € 9,10 € 2.127,13

 

Onze tarieven zijn inclusief:
• Luiers, voeding en alle overige verbruiksartikelen 

Vragen over de tarieven of je netto kosten? 
 

We helpen je graag. Neem gerust contact op met onze klantadviseurs via 035 628 58 79. 

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. 
De minimale plaatsingsduur is 3 maanden. 
 
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.

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. 

Onze tarieven zijn inclusief:
• luiers, voeding en alle overige verbruiksartikelen.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

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 war-
me 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 € 9,38 € 438,52

2 93,50 € 9,38 € 877,03

3 140,25 € 9,38 € 1.315,55

4 187,00 € 9,38 € 1.754,06

5 233,75 € 9,38 € 2.192,58

    Tarieven verlengde peuteropvang 

Dag-
delen

                     Uren                                Prijs

per 
week

per 
jaar

per 
maand

per 
uur

per 
maand

per 
jaar

1 5 200 16,67 € 9,62 €  160,33 € 1.924,00   
2 10 400 33,33 € 9,62 € 320,67 € 3.848,00

Tarieven International daycare Toermalijn
Kijk op pagina 2.

https://binkkinderopvang.nl/tarieven/kinderopvangtoeslag
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/


Tarieven 2022
International daycare Toermalijn

   Tarieven International daycare (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 € 9,71 € 453,94

2 93,50 € 9,71 € 907,89

3 140,25 € 9,71 € 1.361,83

4 187,00 € 9,71 € 1.815,77

5 233,75 € 9,71 € 2.269,71

 

Onze tarieven zijn inclusief:
• Luiers, voeding en alle overige verbruiksartikelen 

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.


