
Buitenschoolse opvang De Kleine Wereld Van Hilligaertstraat

opvanguren bruto bruto
per maand uur prijs per maand vanaf tot

5 dagen 132,67 € 8,94 € 1.186,04 € 260,13 € 864,87

4 dagen
incl. woensdag 107,72 € 8,94 € 962,99 € 211,21 € 702,21
excl. woensdag 99,80 € 8,94 € 892,21 € 195,69 € 650,61
3 dagen
incl. woensdag 82,77 € 8,94 € 739,93 € 162,29 € 539,56
excl. woensdag 74,85 € 8,94 € 669,16 € 146,77 € 487,95
2 dagen
incl. woensdag 57,82 € 8,94 € 516,88 € 113,37 € 376,91
excl. woensdag 49,90 € 8,94 € 446,11 € 97,84 € 325,30
1 dag
op woensdag 32,87 € 8,94 € 293,83 € 64,44 € 214,26
niet op woensdag 24,95 € 8,94 € 223,05 € 48,92 € 162,65

Bruto en netto bedragen

ga naar rekentool

Incidentele opvang

Betalingen

Geldig vanaf 1 januari 2022. Hiermee vervallen eerder aangegkondigde tarieven; onder voorbehoud van schrijf- en typefouten.

De Kleine Wereld houdt zich het recht voor tarieven periodiek aan te passen

Voor tarieven van administratiekosten bij niet tijdige betalingen verwijzen wij naar de betaalvoorwaarden.

Voor alle vestigingen van De Kleine Wereld geldt dat, mits de bezetting het toelaat, naast de overeengekomen 

opvangdagen incidentele extra dagen kunnen worden afgenomen. De Kleine Wereld heeft hiervoor een ruil- en 

afwezigheidstegoedregeling. Een ruildag kan worden aangevraagd via de ouderapp. 

Facturen worden gepubliceerd in de ouderportaal en deze dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. In de 

plaatsingsovereenkomst is een onderdeel opgenomen waarmee u ons machtigt voor het uitvoeren van 

automatische incasso. De incasso wordt op de 28e van de maand uitgevoerd.
meer informatie

Tarieven 2022

Genoemde tarieven zijn 'inclusief' zodat u niet voor extra kosten komt te staan. U kunt hierbij denken aan 

(warme) maaltijden, vers fruit, zuivel en gezonde tussendoortjes. Ondermeer uitstapjes, huiswerkbegeleiding en 

danslessen zijn bij het tarief inbegrepen. Wij bieden het hele jaar opvang, behalve op de reguliere feestdagen, 

onze twee academiedagen en de dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw.

De tarieven gelden voor buitenschoolse opvang tot 18:30 uur en vakantieopvang van 7:30 tot 18:30 en opvang 

tijdens studie- en roostervrije dagen.

ga naar rekentool

netto per maand

U kunt bij de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag aanvragen. De kosten voor de kinderopvang 

worden daarmee vaak lager dan gedacht. Gebruik onze rekentool om te zien wat dit voor u betekent.

https://dekleinewereld.nl/contact/wat-kost-kinderopvang/
https://dekleinewereld.nl/contact/wat-kost-kinderopvang/
https://dekleinewereld.nl/contact/algemene-en-betalingsvoorwaarden/
https://dekleinewereld.nl/contact/algemene-en-betalingsvoorwaarden/
https://dekleinewereld.nl/contact/wat-kost-kinderopvang/



