Kindercentrum de TanteS
Vestaweg 19A
3089 RL Heijplaat/Rotterdam
Mobiel nummer: 06-26887430
IBAN Opvang Nieuwe Stijl: NL88RABO0103632107
Kvk-nummer: 40393593
LRK DOV: 309750581
LRK BSO: 135035284

Prijslijst 2021 Kindcentrum de TanteS
DAGOPVANG ( 0 tot 4 jaar):
Als uurprijs voor de dagopvang hanteren we € 8,51.
Dit bedrag is inclusief o.a. luiers, flesvoeding, lunch, vers fruit, warm eten, tussendoortjes, drinken,
verzorgingsartikelen, materiaal en reguliere activiteitenkosten.
In de tabel hieronder vindt u de prijs per maand excl. teruggave kinderopvangtoeslag
Hele dagopvang is van 7.00 – 18.00 uur (=11 uur)
Hele dagopvang
1 dag
2 dagen 3 dagen
52 weken
48 weken
40 weken schoolweken

€ 405,64
€ 374,44
€ 312,03

€ 811,29
€ 748,88
€ 624,07

€ 1.216,93
€ 1.123,32
€ 936,10

4 dagen

5 dagen

€ 1.622,57
€ 1.497,76
€ 1.248,13

€ 2.028,21
€ 1.872,20
€ 1.560,17

Halve dagopvang in de ochtend is van 7.00-13.00 uur (= 6 uur) (*)
Halve dagopvang
1 dag
2 dagen 3 dagen
4 dagen
ochtend
52 weken
€ 221,26 € 442,52 € 663,78
€ 885,04
48 weken
€ 204,24 € 408,48 € 612,72
€ 816,96
40 weken schoolweken € 170,20 € 340,40 € 510,60
€ 680,80
Halve dagopvang in de middag is van 13.00-18.00 uur (=5 uur) (*)
Halve dagopvang
1 dag
2 dagen 3 dagen
4 dagen
ochtend
52 weken
€ 184,38 € 368,77 € 553,15
€ 737,53
48 weken
€ 170,20 € 340,40 € 510,60
€ 680,80
40 weken schoolweken € 141,83 € 283,67 € 425,50
€ 567,33

5 dagen
€ 1106,30
€ 1021,20
€ 851,00

5 dagen
€ 921,92
€ 851,00
€ 709,17

(*) Halve dagen opvang is alleen mogelijk na overleg met het Kindcentrum en als de kind leidster
ratio het toelaat!
Extra lange opvang is mogelijk van 18.00-18.30/ 19:00 uur. Dit kunt u aangeven op het
inschrijfformulier. Hiervoor betaalt u de normale uurprijs van € 8,51. Voor een ½ uur betaald
u € 4,25.

Kindercentrum de TanteS
Vestaweg 19A
3089 RL Heijplaat/Rotterdam
Mobiel nummer: 06-26887430
IBAN Opvang Nieuwe Stijl: NL88RABO0103632107
Kvk-nummer: 40393593
LRK DOV: 309750581
LRK BSO: 135035284

BUITENSCHOOLSE en TUSSENSCHOOLSE OPVANG
Als uurprijs voor de BSO hanteren we € 7,32.
Als uurprijs voor de TSO/lunch hanteren we € 2,50
De BSO is inclusief: lunch, warm eten, tussendoortjes, drinken, verzorgingsartikelen, materiaal en
reguliere activiteitenkosten.
In de tabel hieronder vindt u de prijs per maand excl. teruggave kinderopvangtoeslag
Alleen VSO 7.00 – 8.15 uur (=1,25 uur)
Alleen VSO
1 dag
2 dagen
52 weken
€ 111,03
€ 222,05
48 weken
€ 84,19
€ 168,37
40 schoolweken € 30,50
€ 61,00

3 dagen
€ 333,08
€ 252,56
€ 91,50

4 dagen
€ 444,10
€ 336,74
€ 122,00

5 dagen
€ 555,13
€ 420,93
€ 152,50

Alleen NSO op ma,di, of do van 15.30 – 18.00 uur (=2,50 uur)
Alleen NSO
1 dag
2 dagen
3 dagen
52 weken
€ 141,52
€ 283,04
€ 424,56
48 weken
€ 114,69
€ 229,38
€ 344,07
40 schoolweken € 61,00
€ 122,00
€ 183,00
NSO 12.30-18.00 uur (=5,5 uur) Woensdag en/of Vrijdag
NSO Woensdag 1 dag
en/of vrijdag
52 weken
€ 214,72
48 weken
€ 187,89
40 schoolweken € 134,20
VSO + NSO op ma, di of do
VSO + NSO
1 dag
Excl.woensdag
52 weken
€ 172,03
48 weken
€ 145,19
40 schoolweken € 91,51

2 dagen

3 dagen

€ 344,05
€ 290,37
€ 183,01

€ 516,08
€ 435,56
€ 274,52

TSO (alleen mogelijk als u ook VSO en/of NSO afneemt)
TSO
1 dag
2 dagen
3 dagen
40 schoolweken € 8,33
€ 16,67
€ 25,00

VSO + NSO (=6.75 uur)
VSO +NSO
Woensdag en/of vrijdag
€ 246,27
€ 218,39
€ 164,71

4 dagen
€ 33,33

5 dagen
€ 41,67
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Flexibele opvang:
Soms is het nodig dat u een keer opvang nodig heeft, bijvoorbeeld als u naar een arts moet. Dan is
het mogelijk om incidenteel opvang af te nemen. Het gaat dan om korte opvang van een aantal
uur. De kosten hiervoor bedragen € 9,45 per uur. Er wordt wel een heel “blok/dagdeel” in rekening
gebracht.
Nationale feestdagen en ruildagen:
Het is mogelijk om een opvangdag die op een nationale feestdag valt te ruilen voor een andere
dag. Mocht u vaste contract dagen willen ruilen is dit geen probleem. De beroeps/kindratio mag
hierbij echter niet overschreden worden en wordt er altijd gekeken of het inpasbaar is op de
groep. Dit gaat altijd vooraf in overleg met de pedagogisch medewerker. Hele dagen kunnen niet
geruild worden voor halve dagen of in uren opgenomen worden .
(*) Toelichting 48 weken pakket:
Van de 4 weken waarin u geen gebruik maakt van de kinderopvang zijn er flexibel in te plannen.
•
Vrije weken in de zomervakantie vernemen wij graag voor 1 april.
•
Vrije weken buiten de zomervakantie vernemen wij graag 2 weken van te voren.
Dagen die niet verbruikt zijn aan het einde van het jaar kunnen niet meegenomen worden naar het
volgende jaar.
Kinderopvangtoeslag:
In 2021 is het bedrag vanuit de overheid waarover u vergoeding kunt krijgen € 8,46 voor de
dagopvang en 7,27 euro voor de BSO. Er is geen kinderopvangtoeslag voor de TSO.
In de bijlage is voor uw gemak de kinderopvangtoeslagtabel opgenomen. Daarmee kunt u bekijken
welk percentage u terug kunt krijgen via de kinderopvangtoeslag.
LET OP; Het eerste kind is het kind met de meeste opvanguren per maand.
U kunt zelf ook een berekening maken op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
Heeft u specifieke vragen dan kunt u altijd met ons contact opnemen op telefoonnummer
06- 26887430. Ook kunt u bij ons een inschrijfformulier aanvragen.
Met vriendelijke groet,
Delilah Pourier

