
Hele en halve dag opvang 2022

Regulier (met mogelijkheid tot afname van gratis extra dagen*) Halve dag opvang

Aantal dagen uurprijs prijs per maand uren per maand uurprijs prijs per maand uren per maand

1 dag 8,63€              411,48€               47,67 8,67€                    206,73€                   23,84

2 dagen 8,63€              822,97€               95,34 8,67€                    413,46€                   47,67

3 dagen 8,63€              1.234,45€            143,01 8,67€                    620,18€                   71,51

4 dagen 8,63€              1.645,93€            190,68 8,67€                    826,91€                   95,34

5 dagen 8,63€              2.057,41€            238,35 8,67€                    1.033,64€               119,18

*naar rato van afname

Onderwijscontract* - 41 weken (exclusief opvang tijdens schoolvakanties) Halve dag opvang

Aantal dagen uurprijs prijs per maand uren per maand uurprijs prijs per maand uren per maand

1 dag 8,75€              328,67€               37,58 8,67€                    162,97€                   18,79

2 dagen 8,75€              657,33€               75,16 8,67€                    325,94€                   37,58

3 dagen 8,75€              986,00€               112,74 8,67€                    488,91€                   56,37

4 dagen 8,75€              1.314,66€            150,32 8,67€                    651,89€                   75,16

5 dagen 8,75€              1.643,33€            187,90 8,67€                    814,86€                   93,95

*Bij start of beëindiging gedurende het jaar worden de uren naar rato (her)berekend.

FLEX DAGEN (vrij inzetbare dagen/dagdelen per maand) (minimaal 4 dagdelen per maand)

Aantal dagen uurprijs uren per dag prijs per dag

per dag 9,20€              11 101,21€               

FLEX Uren (vrij inzetbare uren per maand)

Aantal uur/mnd uurprijs minimaal afrekenen op basis van uurtarief

11-50 uur per mnd 10,42€            114,65€               

51-150 9,97€              508,32€               

151-240 9,52€              1.437,82€            

Indien gewenst kunnen wij u helpen met een proefberekening voor de netto kosten of om de Kinderopvangtoeslag aan te vragen.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Bij eventuele vragen, onduidelijkheden en voor meer gedetailleerde 

informatie verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Landelijk register kinderopvang (LRK)

Al onze locaties staan geregistreerd bij het landelijk register kinderopvang (LRK): 

KDV Obdam - Kelderswerf LRK nr: 726936996

KDV Obdam – Caegh LRK nr: 597823984

KDV Hensbroek LRK nr: 148686485

Heeft u aan de hand van bovenstaande gegevens nog vragen? Neemt u gerust contact met ons op. 


