Kinderopvang Zus & Zo
Nolensweg 1
3317 LE DORDRECHT
Mobiel nummer: 06-11702926
IBAN Opvang Nieuwe Stijl: NL88RABO 0103632107
Kvk-nummer: 66418429
LRK DOV: 258077098

Prijslijst 2022 Kinderdagverblijf Zus & Zo
Als uurprijs hanteren we € 8,75.
Dit bedrag is inclusief o.a. luiers, fles voeding, lunch, vers fruit, groenten, tussendoortjes en
drinken.
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

€ 417,08
€ 385,00
€ 320,83

€ 834,17
€ 770,00
€ 641,67

€ 1.251,25
€ 1.155,00
€ 962,50

Halve dagopvang in de ochtend is van 7.00-13.00 uur (= 6 uur)
Halve dagopvang
1 dag
2 dagen 3 dagen
ochtend
52 weken
€ 227,50 € 455,00 € 682,50
48 weken
€ 210,00 € 420,00 € 630,00
40 weken schoolweken € 175,00 € 350,00 € 525,00
Halve dagopvang in de middag is van 13.00-18.00 uur (=5 uur)
Halve dagopvang
1 dag
2 dagen 3 dagen
ochtend
52 weken
€ 189,58 € 379,17 € 568,75
48 weken
€ 175,00 € 350,00 € 525,00
40 weken schoolweken € 145,83 € 291,67 € 437,50

4 dagen

5 dagen

€ 1.668,33
€ 1.540,00
€ 1.283,33

€ 2.085,42
€ 1.925,00
€ 1.604,17

4 dagen

5 dagen

€ 910,00
€ 840,00
€ 700,00

€ 1137,50
€ 1050,00
€ 875,00

4 dagen

5 dagen

€ 758,33
€ 700,00
€ 583,33

€ 947,92
€ 875,00
€ 792,17

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 € 11,00 per uur.
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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 houder van het kdv. Hele dagen kunnen niet geruild
worden voor halve dagen of in uren opgenomen worden. Halve dagen kunnen niet opgespaard
worden voor hele dagen en worden geruild zoals u ze afneemt.
(*) Toelichting 48 weken pakket:
De 4 weken waarin u geen gebruik maakt van de kinderopvang zijn 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 2022 is het bedrag vanuit de overheid waarover u vergoeding kunt krijgen € 8,50.
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
06-31784015. Ook kunt u bij ons een inschrijfformulier aanvragen.
Met vriendelijke groet,
Cindy Duvaloois

