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Tarieven de Kinderkei 2023 Kinderopvang. 

(Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) 
 

Dagopvang van 0 tot 4 jaar (50 weken) 
 
Prijs per uur € 9,54     vergoeding belastingdienst is € 8,97 per uur. 
 
   Van/ tot   aantal uren  bruto kosten per maand 
Dagdeel ochtend  07.30 tot 13.00   5,5 uren  € 218,63 
Dagdeel middag  12.30 tot 18.00   5,5 uren  € 218,63 
Hele dag  07.30 tot 18.00  10,5 uren  € 417,38 
 
Het is mogelijk een ochtend of een middag dagdeel uit te breiden met 1 extra uur opvang (van 11.30-12.30 en 
van 13.00-14.00) dit kost € 13,20 per uur. Vervroegde opvang mogelijk van 7.00 tot 7.30  verlengde opvang 
mogelijk van 18.00 tot 18.30 (€ 6,60 per half uur). 
 
Extra halve dag: € 52,47  (uur prijs € 9,54) 
Extra hele dag: € 100,17  (uur prijs € 9,54) 
 
40 weken opvang (b.v. alleen opvang buiten de schoolvakanties): 
Prijs per uur € 10,22 
   Van/ tot   aantal uren  bruto kosten per maand 
Dagdeel ochtend    7.30 tot 13.00   5,5 uren  € 187,37 
Dagdeel middag  12.30 tot 18.00   5,5 uren  € 187,37 
Hele dag    7.30 tot 18.00  10,5 uren  € 357,70 
 
Het is mogelijk een ochtend of een middag dagdeel uit te breiden met 1 extra uur opvang (van 11.30-12.30 en 
van 13.00-14.00) dit kost € 13,20 per uur. Vervroegde opvang mogelijk van 7.00 tot 7.30  verlengde opvang 
mogelijk van 18.00 tot 18.30 (€ 6,60 per half uur). 
 
Flexibele opvang (50 weken): 
Prijs per uur € 10,22 
   Van/ tot   aantal uren  bruto kosten per maand 
Dagdeel ochtend    7.30 tot 13.00   5,5 uren  € 234,21 
Dagdeel middag  12.30 tot 18.00   5,5 uren  € 234,21 
Hele dag    7.30 tot 18.00  10,5 uren  € 447,13 
 
Het is mogelijk een ochtend of een middag dagdeel uit te breiden met 1 extra uur opvang (van 11.30-12.30 en 
van 13.00-14.00) dit kost € 13,20 per uur. Vervroegde opvang mogelijk van 7.00 tot 7.30  verlengde opvang 
mogelijk van 18.00 tot 18.30  
(€ 6,60 per half uur). 
  
Extra flexibele halve dag:  € 56,21  (uur prijs € 10,22) 
Extra flexibele hele dag:  € 107,31 (uur prijs € 10,22) 
 
Bij flexibele opvang geeft u per maand uw rooster voor de opvang door. Dit rooster kan wekelijks wisselen, 
denk aan bijvoorbeeld week 1 opvang op maandag en woensdag, week 2 opvang op dinsdag en donderdag, 
week 3 geen opvang en week 4 opvang op maandag, dinsdag en donderdag. 
 
Wij bieden vele mogelijkheden bij onze flexibele opvang, zodat wij bijna iedereen een passende 
opvangoplossing kunnen bieden.  
 
Ook is het mogelijk een combinatie te maken van dagopvang en flexibele opvang. Flexibele opvang is op 
aanvraag beschikbaar, graag kijken we samen met u naar een passende oplossing.  
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Gratis: ieder kind krijgt per jaar 1 gratis dag opvang, deze kunt u inzetten bij bijvoorbeeld 
familieomstandigheden, ziekte of om welke reden dan ook. 
 
Het tarief is inclusief voeding, behalve flesvoeding. Dit omdat er bij ons veel ouders gebruik maken van niet 
standaard voedingen (bijvoorbeeld allergie) en borstvoeding. Dan zult u als ouder dubbele kosten hebben. 
Het tarief is ook exclusief luiers, dit omdat iedere ouder een eigen voorkeur heeft voor een eigen merk luiers. 
Zo kunt u zelf uw merk kiezen en heeft u daar geen dubbele kosten aan. Ook betaalt u als uw kind met 2 jaar 
zindelijk is nog 2 jaar lang extra in het uurtarief voor luiers die u niet meer gebruikt. Dit is bij ons dus niet het 
geval.  
 
Kinderopvang de Kinderkei is 50 weken per jaar geopend, wij zijn 1 week  gesloten tijdens de bouwvak noord 
(week 33 in 2023) en de week tussen kerst en oud en nieuw (van 25 december 2023 t/m 1 januari 2024). 
Uiteraard betaald u deze 2 weken niet. 
 
Wij hanteren geen minimale afname bij de kinderopvang. Vanzelfsprekend denken wij met u mee op tot een zo 
goed mogelijk opvangoplossing te komen die past bij uw situatie wij maken dan ook graag een offerte voor u of 
lichten de tarieven graag  toe in een persoonlijk gesprek. 
 
 
 
 


