TARIEVENOVERZICHT KINDERDAM DAGOPVANG 2019

De tarieven op dit overzicht zijn bruto kosten waar u kinderopvangtoeslag voor kunt aanvragen. In de meeste
gevallen krijgen ouders nog een groot deel hiervan terug via hun kinderopvangtoeslag. Hoeveel uw toeslag voor
2019 bedraagt, kunt u berekenen op www.toeslagen.nl of via de rekenhulp op www.kindeRdam.nl.
Heeft u vragen over uw kinderopvangtoeslag? We helpen u graag. Stuur een mail naar klantadvies@kinderdam.nl
of bel 010 - 44 300 36. Onze klantadviseurs zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
Contracturen per
maand bij 1 dag per
week***

Maandtarief bij
1 dag per week

Tarieven 52 weken pakket*

Uurtarief

Hele dag 10,5 uur*

€ 8,02

45,50

€ 364,91

Halve dag 5,25 uur**

€ 8,70

22,75

€ 197,93

Tarieven 48 weken pakket*

Uurtarief

Hele dag 10,5 uur*

€ 8,26

42

€ 346,92

Halve dag 5,25 uur**

€ 8,96

21

€ 188,16

Contracturen per
maand bij 1 dag per
week***

Contracturen per
maand bij 1 dag per
week***

Maandtarief bij
1 dag per week

Maandtarief bij
1 dag per week
(facturatie in 10 mnd)

Tarieven 40 weken pakket*

Uurtarief

Hele dag 10,5 uur*

€ 9,44

42

€ 396,48 (x 10)

Halve dag 5,25 uur**

€ 10,24

21

€ 215,04 (x 10)

* Stamtijden zijn: 7.30 - 18.00 uur.
** Halve dagen zijn van 7.30 - 12.45 uur of van 12.45 - 18.00 uur.
*** Indien u meerdere dagen per week afneemt, rekent u de uren maal 2, 3, 4 of 5.

Flexibele opvang
Indien u wisselende dagdelen wilt afnemen, kan dat in het pakket flexibele opvang. U vindt de regels in onze
Pakketwijzer (Zie website kosten kinderopvang en in uw ouderportaal). Flexibele opvang is niet op alle locaties
mogelijk. Voor meer informatie adviseren wij u contact op te nemen met onze klantadviseurs: 010 - 44 300 36.
Flexibele opvang

Uurtarief

Hele dag

€ 8,50

Contracturen per
maand bij 1 dag per
week
45,50

Maandtarief bij
1 dag per week

€ 386,75

Verlengde opvangopvang kinderdagverblijf

Verlengde opvang kunt u
per half uur afnemen:
- 07.00 - 07.30 uur of
- 18.00 - 18.30 uur

Pakket

Hele dag half uur

52 weken

€ 8,02

2,17

€ 17,40 (x 12)

Halve dag half uur

52 weken

€ 8,70

2,17

€ 18,88 (x 12)

Hele dag 1 uur

52 weken

€ 8,02

4,33

€ 34,72 (x 12)

Halve dag 1 uur

52 weken

€ 8,70

4,33

€ 37,67 (x 12)

Hele dag half uur

48 weken

€ 8,26

2

€ 16,52 (x 10)

Halve dag half uur

48 weken

€ 8,96

2

€ 17,92 (x 10)

Hele dag 1 uur

48 weken

€ 8,26

4

€ 33,04 (x 12)

Halve dag 1 uur

48 weken

€ 8,96

4

€ 35,84 (x 12)

Hele dag half uur

40 weken

€ 9,44

2

€ 18,88 (x 12)

Halve dag half uur

40 weken

€ 10,24

2

€ 20,48 (x 12)

Hele dag 1 uur

40 weken

€ 9,44

4

€ 37,76 (x 10)

Halve dag 1 uur

40 weken

€ 10,24

4

€ 40,96 (x 10)

Uurtarief

Contracturen per
maand bij 1 dag
per week

Maandtarief bij
1 dag per week

Op uw locatie of bij de afdeling Klantadvies van KindeRdam kunt u informeren of er op uw locatie
verlengde opvang wordt geboden.

Sluitingsdagen 2019
In 2019 zijn alle locaties van KindeRdam gesloten op de volgende nationale feestdagen:
Dinsdag1 januari		
Maandag 22 april		
Donderdag 30 mei		
Maandag 10 juni		
Woensdag 25 december
Donderdag 26 december

Nieuwjaarsdag
2e Paasdag
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
1e Kerstdag
2e Kerstdag

Studiedag KindeRdam: 8 maart 2019
In 2019 heeft KindeRdam één studiedag voor alle medewerkers. Ook op deze dag zijn al onze locaties gesloten.

Vastgestelde vakantieweken 2019
KindeRdam houdt in 2019 de volgende vastgestelde schoolvakanties aan:
Kerstvakantie			
Voorjaarsvakantie
Meivakantie			
Zomervakantie			
Herfstvakantie			
Kerstvakantie			

01/01 tot 04/01/2019
25/02 tot 01/03/2019
22/04 tot 03/05/2019
22/07 tot 30/08/2019
21/10 tot 25/10/2019
23/12 tot 31/12/2019

