
Tarieven voorzieningen onder de Wet kinderopvang

Dagopvang Hokus Pokus, Mikado, Biebelebons en De Boerderij

per maand in euro's uren per maand

5 dagen € 1.858,30 233,75

4 dagen € 1.486,64 187,00

3 dagen € 1.114,98 140,25

2 dagen € 743,32 93,50

1 dag € 371,66 46,75

uurprijs € 7,95 561 uur per jaar per dag

Buitenschoolse opvang MikMak continurooster vanaf 14.15u

kosten per maand uren per maand kosten per maand uren

kort lang* kort lang* per maand

vanaf 15.00u vanaf 11.45u vanaf 15.00u vanaf 11.45u

5 dagen  

4 dagen € 630,04  82,25 € 704,72 92

3 dagen € 472,53 61,69 € 528,54 69

2 dagen € 315,02 € 468,42 41,13 62,79 € 352,36 46

1 dag € 157,51 € 234,21 20,56 31,40 € 176,18 23

vr.mi. € 153,40 20,56 woe.mi € 215,10 28,83

korte opvang vanaf 15.00u uurprijs € 7,66 246,75 uur per jaar per dag

lange opvang vanaf 11.45u uurprijs € 7,46 376,75 uur per jaar per dag lange opvang vanaf 12.30u uurprijs € 7,46

* opvang direct na de ochtendschool (woensdagmiddag en -afhankelijk van de school- vrijdagmiddag).

Voor extra buitenschoolse opvang gelden de volgende tarieven:

- Extra (vakantie)dag € 76,60

- Extra lange middag na schooltijd € 49,79

- Extra korte middag na 15.00u € 24,90 Extra opvang na 14.15u € 30.64

Buitenschoolse opvang MikMak excl. vakantie

kosten per maand uren per maand kosten per maand uren

per maand

kort lang kort lang

vanaf 15.00u vanaf 11.45u vanaf 15.00u vanaf 11.45u

5 dagen

4 dagen € 486,36 45,58 € 590,40 55,33

3 dagen € 364,77 34,19 € 442,80 41,50

2 dagen € 243,18 € 407,68 22,79 44,46 € 295,20 27,67

1 dag € 121,59 € 203,84 11,40 22,23 € 147,60 13,83

vr.mi € 104,50 11,40 woe.mi € 180,34 19,67

korte opvang vanaf 15.00u uurprijs € 10,67 136,75 uur per jaar per dag

lange opvang vanaf 11.45u uurprijs € 9,17 266,75 uur per jaar per dag lange opvang vanaf 12.30u uurprijs € 9,17

Buitenschoolse opvang MikMak vakantie-opvang

kosten per maand uren per maand

5 dagen € 351,10 45,83

4 dagen € 280,88 36,67

3 dagen € 210,66 27,50

2 dagen € 140,44 18,33

1 dag € 70,22 9,17

uurprijs € 7,66

per 1 januari 2018

incidentele extra dag    € 87,45


