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Tarieven
Bruto tarieven

Flexibele opvang

De tarieven in deze krant zijn bruto tarieven. Als u recht

Bekijk hier de aanvullende voorwaarden. Wilt u meer

heeft op kinderopvangtoeslag betaalt u slechts een deel

weten over onze mogelijkheden? Neemt u dan contact op

van dit tarief. De hoogte van deze kinderopvangtoeslag is

met onze medewerkers. Zij helpen u graag!

afhankelijk van uw inkomen. De kinderopvangtoeslag kunt
u aanvragen bij de Belastingdienst.
Wat betaalt u netto?
Wilt u weten wat u netto betaalt? Gebruik hiervoor
onze rekentool. Houd uw jaarinkomen bij de hand.
U vindt de rekentool op onze website: www.cokd.nl.
Natuurlijk kunnen wij ook de berekening voor u maken.
Bel voor een berekening op maat met de medewerkers
van de afdeling Klantcontact & Advies.
Vergoeding van de overheid

Heeft u vragen?

Het maximum uurtarief is het bedrag waarover u een

Onze medewerkers helpen u graag! Zij zijn bereikbaar van

tegemoetkoming krijgt van de overheid voor de kosten

maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur op

van kinderopvang.

telefoonnummer 078 616 34 22. Of e-mail uw vraag naar

Maximum uurtarief

2019

Dagopvang

€ 8,02

Buitenschoolse opvang

€ 6,89

klantcontact@cokd.nl.
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Tarieven dagopvang

Tarieven buitenschoolse opvang

Tarieven dagopvang

BSO Compleet

Tarieven en uren per maand bij één dag per week

Bij de buitenschoolse opvang bieden wij BSO Compleet voor 52 en 40 weken.

Welke opvang
bieden wij?

52 weken
Uurtarief € 8,06

40 weken
Uurtarief € 8,38

Hele dag
(11 uur)

€ 379,76
(47,12 uur)

€ 308,80
(36,85 uur)

Halve dag
(5,5 uur)

€ 189,88
(23,56 uur)

Opvang tot 18.30 uur*
Opvang vanaf 7:00 uur**

€ 17,26
(2,14 uur)

€ 14,04
(1,68 uur)

Dit betekent dat alle schoolsluitingsdagen zijn inbegrepen op uw reguliere opvangdagen.
Tarieven buitenschoolse opvang (dit geldt voor alle locaties behalve BSO BijDeKids)
Welke opvang
bieden wij?

Uurtarief bij
52 weken compleet

Uurtarief bij
40 weken compleet

Opvang na schooltijd

€ 7,10

€ 7,95

Opvang voor schooltijd

Uurtarief voor vakantieen flexibele opvang

€ 7,32

Vakantieopvang

€ 8,02

mogelijkheden.

Flexibele opvang

€ 8,45

**Mogelijk op locatie KDV Villa de Hoge Hoed

Schoolsluitingsdagen kunt u extra afnemen als de schoolsluitingsdag niet op een reguliere opvangdag valt.

*Neem contact op met de afdeling Klantcontact & Advies voor de

Flexibele opvang

Uurtarief € 9,07

Het tarief voor de dagopvang is inclusief voeding en

Bekijk hier welke opvang we bieden bij de school van uw kind. En wat de kosten per maand zijn.
Wij bieden opvang voor 52 weken compleet en 40 weken compleet. Heeft u nog een plaatsingsovereenkomst voor
een ander wekenproduct? In dit overzicht vindt u ook de kosten per maand.

luiers. Ook flesvoeding is bij de prijs inbegrepen!
Tarieven buitenschoolse opvang locatie BijDeKids Papendrecht
Wij bieden opvang voor 52 en 40 weken. Heeft u nog een plaatsingsovereenkomst voor 48 weken? Dan betaalt u voor een hele dag van
11 uur € 366,72 (44,18 uur) per maand bij één dag per week. Het
uurtarief is € 8,30.		

Welke opvang bieden wij?

Uurtarief bij 52
weken opvang

Uurtarief bij 48
weken opvang

Uurtarief bij 40
weken opvang

Opvang na schooltijd

€ 7,26

€ 7,76

€ 8,15

Opvang voor schooltijd

Uurtarief voor vakantieen flexibele opvang

€ 7,26

Vakantieopvang 12, 8 of 6 weken

€ 8,15

Flexibele opvang

€ 8,32

Extra opvang (strippenkaart)

€ 8,32

Het tarief is inclusief drinken, tussendoortjes, fruit en een broodmaaltijd op schoolvrije dagen en vakantieopvang.
Ook de meeste activiteiten en uitstapjes zijn bij de prijs inbegrepen.
COKD Kinderopvang streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Mocht de informatie in deze tarievenkrant
of op onze website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

