
Tarieven voorzieningen onder de Wet kinderopvang
per 1 januari 2023

Dagopvang Hokus Pokus, Mikado, Biebelebons, De Boerderij en TamTam

per maand in euro's uren per maand

5 dagen € 2.487,10 233,75

4 dagen € 1.989,68 187,00

3 dagen € 1.492,26 140,25

2 dagen € 994,84 93,50

1 dag € 497,42 46,75

uurprijs € 10,64 561 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 € 784,56 82,24 € 877,68 92

3 dagen € 588,42 61,68 € 658,26 69

2 dagen € 392,28 41,12 € 438,84 46

1 dag € 196,14 € 291,54 20,56 30,56 € 219,42 23

woe.mi € 275,04 28,83

korte opvang vanaf 15.00u uurprijs € 9,54 246,75 uur per jaar per dag

lange opvang vanaf 12.00u uurprijs € 9,54 366,75 uur per jaar per dag lange opvang vanaf 12.30u uurprijs € 9,54

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

Voor extra buitenschoolse opvang gelden de volgende tarieven:

- Extra (vakantie)dag € 95,40

- Extra lange middag na schooltijd € 59,63

- Extra korte middag na 15.00u € 31,01 Extra opvang na 14.15u 38,16€             

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 € 579,08 45,56 € 703,12 55,32

3 dagen € 434,31 34,17 € 527,34 41,49

2 dagen € 289,54 22,78 € 351,56 27,66

1 dag € 144,77 € 271,99 11,39 21,40 € 175,78 13,83

woe.mi € 250,01 19,67

korte opvang vanaf 15.00u uurprijs € 12,71 136,75 uur per jaar per dag

lange opvang vanaf 12.00u uurprijs € 12,71 256,75 uur per jaar per dag lange opvang vanaf 12.30u uurprijs € 12,71

Buitenschoolse opvang MikMak vakantie-opvang

kosten per maand uren per maand

5 dagen € 437,40 45,85

4 dagen € 349,92 36,68

3 dagen € 262,44 27,51

2 dagen € 174,96 18,34

1 dag € 87,48 9,17

uurprijs € 9,54

incidentele extra dag    € 117,04


