
Tarieven voorzieningen onder de Wet kinderopvang
per 1 januari 2022

Dagopvang Hokus Pokus, Mikado, Biebelebons en De Boerderij

per maand in euro's uren per maand

5 dagen € 2.302,44 233,75

4 dagen € 1.841,95 187,00

3 dagen € 1.381,46 140,25

2 dagen € 920,98 93,50

1 dag € 460,49 46,75

uurprijs € 9,85 561 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 12.00u vanaf 15.00u vanaf 12.00u

5 dagen  

4 dagen € 726,27 82,24 € 812,36 92

3 dagen € 544,70 61,68 € 609,27 69

2 dagen € 363,13 41,12 € 406,18 46

1 dag € 181,57 € 269,87 20,56 30,56 € 203,09 23

woe.mi € 254,60 28,83

korte opvang vanaf 15.00u uurprijs € 8,83 246,75 uur per jaar per dag

lange opvang vanaf 12.00u uurprijs € 8,83 366,75 uur per jaar per dag lange opvang vanaf 12.30u uurprijs € 8,83

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

Voor extra buitenschoolse opvang gelden de volgende tarieven:

- Extra (vakantie)dag € 88,30

- Extra lange middag na schooltijd € 55,19

- Extra korte middag na 15.00u € 28,70 Extra opvang na 14.15u 35,32€        

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 12.00u vanaf 15.00u vanaf 12.00u

5 dagen

4 dagen € 536,06 45,57 € 650,72 55,33

3 dagen € 402,05 34,18 € 488,04 41,50

2 dagen € 268,03 22,79 € 325,36 27,67

1 dag € 134,02 € 251,62 11,39 21,40 € 162,68 13,83

woe.mi € 231,28 19,67

korte opvang vanaf 15.00u uurprijs € 11,76 136,75 uur per jaar per dag

lange opvang vanaf 12.00u uurprijs € 11,76 256,75 uur per jaar per dag lange opvang vanaf 12.30u uurprijs € 11,76

Buitenschoolse opvang MikMak vakantie-opvang

kosten per maand uren per maand

5 dagen € 404,71 45,83

4 dagen € 323,77 36,67

3 dagen € 242,83 27,50

2 dagen € 161,88 18,33

1 dag € 80,94 9,17

uurprijs € 8,83

incidentele extra dag    € 108,35


