Tarieven 2020
Kies het opvangpakket dat het beste bij jou en je kind past!
Je kunt kiezen uit:
• 52 weken pakket: Je kind is welkom op alle contractdagen
gedurende het hele jaar.
• 47 weken pakket: Je geeft tijdig op je locatie door welke 5 weken je
geen opvang afneemt. Voor de bso zijn dit 5 schoolvakantieweken
van regio Zuid.
• 40 weken pakket: Je hebt geen opvang in de 12 vastgestelde
schoolvakantieweken van regio Zuid.

Kinderdagverblijf

Basis

tijden

uurtarieven
52 weken

47 weken

40 weken

Hele dag

07.30-18.30 uur

€ 8,26

€ 8,72

€ 9,20

Halve dag

07.30-13.00 uur
13.00-18.30 uur

€ 9,11

€ 9,57

€ 10,04

Schooldag

07.30-15.30 uur

€ 9,11

€ 9,57

€ 10,04

Flexibel
wisselende dagen

Hele dag

€ 9,43

€ 9,91

€ 10,36

Halve dag

€ 10,26

€ 10,72

€ 11,20

Schooldag

€ 10,26

€ 10,72

€ 11,20

Extra dag(deel)

Met contract: uurprijs van je voordeligste pakket
Zonder contract: uurprijs 40 weken pakket

Buitenschoolse opvang
tijden

Basis

Wil je gegarandeerd alle dagen opvang gedurende het hele jaar?
Kies dan voor de zekerheid en flexibiliteit van het 52 weken pakket.
Heb je geen 52 weken opvang nodig? Kijk dan naar de andere
pakketten. Je kunt ook pakketten combineren. In veel gevallen is
een 52 weken pakket goedkoper dan een 40 of 47 weken pakket.
Op www.kober.nl/tarieven/rekentool reken je eenvoudig uit wat
kinderopvang in jouw situatie kost.
Wil je meer weten? Bel of e-mail dan met het serviceteam voor advies.
t (076) 504 56 05 e serviceteam@kober.nl w www.kober.nl

uurtarieven
52 weken

47 weken

Peuteropvang
40 weken

VSO*

07.30 uur tot
begin schooltijd

NSO

einde schooltijd
tot 18.30 uur

€ 7,51

€ 7,94

€ 8,37

NSO lang

afname 6 uur of
meer op woe en vrij

€ 7,18

€ 7,18

€ 7,18

Flexibel
wisselende dagen

VSO*

Extra dag(deel)
vakantie

€ 8,37

€ 9,43

NSO

€ 8,58

€ 9,01

€ 9,43

NSO lang

€ 8,26

€ 8,26

€ 8,26

Met contract: uurprijs van je voordeligste pakket
Zonder contract: uurprijs 40 weken pakket

* Combineer je VSO met NSO op dezelfde dag, dan betaal je het uurtarief van je NSO-pakket.

Extra informatie:

Uurtarief*

€ 8,76

* Peuteropvang is in elke gemeente anders
geregeld. Op de website vind je de (subsidie)
afspraken per gemeente.

Overblijven
Op veel scholen verzorgen wij het overblijven. De
tarieven zijn afhankelijk van afspraken met school.
Kijk op www.kober.nl/overblijven voor meer
informatie.

De uurtarieven zijn bruto bedragen. Door de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst betaal je
netto vaak een stuk minder per uur. Het uurtarief is inclusief eten & drinken, fruit & tussendoortjes en
luiers. Feestdagen en andere dagen mag je het hele kalenderjaar ruilen als de bezetting het toelaat.

Contact
t 076 504 56 05
e serviceteam@kober.nl
w www.kober.nl
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