Tarieven Dagopvang
Per 1 januari 2022

Met ingang van 1 januari 2022 hanteert de Vlinder bijgaande tarieven voor de diverse mogelijkheden
van kinderopvang. Bij genoemde tarieven is geen rekening gehouden met een eventuele
kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, waardoor het uiteindelijke bedrag dat u betaalt meestal
maar een beperkt deel is van de maandprijs zoals vermeld. Vanaf de 40 weken opvang en verder is
geen vast maandbedrag te berekenen, omdat dit afhankelijk is van de door uw gewenst opvangdagen/
dagdelen. Indien gewenst kunnen wij altijd een vrijblijvende offerte voor u maken.
Dagopvang Rijksnorm 2022 voor de kinderopvangtoeslag e 8,50 *
Afname 52 weken per jaar

Prijs per maand

Prijs per uur

Uren per maand

Dagopvang 11 uur

e 412,32

e 8,65		

47,67

Ochtendopvang 5,5 uur

e 207,35

e 8,70		

23,83

Middagopvang 6 uur

e 226,20

e 8,70		

26

40 weken opvang per jaar

-

e 8,70

-

Flexibele opvang,
1 maand van te voren bekend

-

e 8,75

-

Extra opvang

-

e 8,75

-

Dagopvang op maat

-

e 8,85

-

Vervroegde opvang (voor 7.30 u)

-

e 8,95

-

*D
 e rijksnorm is het maximum uurtarief op basis waarvan de kinderopvangtoeslag wordt berekend.
•
Alle producten worden in 12 vaste maandelijkse termijnen in rekening gebracht.
•
Overeenkomsten starten de 1e of de 16e van de maand.
• 	Openstelling 52 weken 5 dagen per week: maandag t/m vrijdag, behalve algemene erkende
feestdagen en maximaal 1 studiedag per jaar, zoals genoemd in de CAO Kinderopvang.
•
Voor afwezigheidsdagen, de studiedag, de algemene erkende feestdagen en de sluiting om
17.30 uur op kerstavond en oudjaarsavond, vindt geen restitutie van betaling plaats.
•
Erkende feestdagen, de studiedag en ziektedagen van het kind zijn niet te ruilen.
•
Flexibele opvang: Als afwezigheid uiterlijk 5 werkdagen (voor 9 uur) wordt doorgegeven dan wordt
de afwezigheid in de ruilregeling gezet of kosteloos geannuleerd.

dagopvang

buitenschoolse opvang

