Aanbod en tarieven, dagopvang Uden e.o.
U krijgt wellicht meer terug dan u denkt!
Dit voorbeeld betreft een gezin dat in 2017 gebruik gaat maken van dagopvang voor 2 dagdelen per
week (1 hele dag). Zij nemen een 51 weken pakket af (bijvoorbeeld iedere donderdag opvang van 8:00
– 18:00u.)
Gezamenlijk
inkomen per
jaar
€ 25.000
€ 35.000
€ 45.000
€ 55.000
€ 65.000

Factuur
Kanteel p.
mnd /p.kind

Maximale
Bijdrage %
Bijdrage €
Bijdrage Bijdrage
vergoeding
vanuit
vanuit
% ouder € ouder
belastingdienst belastingdienst* belastingdienst

€ 302,60

€ 302,60

€ 7,12 p.uur
€ 302,60
€ 7,12 p.uur
€ 302,60
€ 7,12 p.uur

€ 7,18 p.uur
€ 302,60
€ 7,18 p.uur
€ 302,60
€ 7,18 p.uur

1e kind: 92,80%

Netto
uurprijs na
vergoeding

€ 280,81

7,20%

€ 21,79

€ 0,51

e

€ 286,86

5,20%

€ 15,74

€ 0,37

e

€ 262,66

13,20%

€ 39,94

€ 0,94

e

€ 284,44

6,00%

€ 18,16

€ 0,43

e

€ 242,38

19,90%

€ 60,22

€ 1,42

e

€ 284,44

6,00%

€ 18,16

€ 0,43

e

2 kind: 94,80%
1 kind: 86,80%
2 kind: 94,00%
1 kind: 80,10%
2 kind: 94,00%

€ 302,60

€ 302,60

1 kind: 74,90%

€ 226,65

25,10%

€ 75,95

€ 1,79

€ 7,12 p.uur

€ 7,18 p.uur

2e kind: 92,90%

€ 281,12

7,10%

€ 21,48

€ 0,51

€ 302,60

€ 302,60

1e kind: 64,10%

€ 193,97

35,90% € 108,63

€ 2,56

€ 7,12 p.uur

€ 7,18 p.uur

e

2 kind: 90,80%

€ 274,76

9,20%

€ 27,84

€ 0,66

* Het kind met de meeste opvanguren is 1e kind.

Via de belastingdienst krijgt u in 2017 kinderopvangtoeslag tot maximaal € 7,18
voor de dagopvang. De tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van het
belastbare gezinsinkomen.
Bekijk de belastingtabel voor 2017 op de laatste pagina.
Eventueel kunt u een proefberekening maken van uw persoonlijke situatie
via de rekentool op onze website: www.kanteel.nl/rekentool

Aanbod Kanteel

Heeft u hulp nodig bij het
uitzoeken van de vorm van
opvang die het beste aansluit
bij uw persoonlijke situatie?
Neem gerust contact met ons
op!

Kanteel is standaard geopend van 8:00 – 18:00 uur. Daarbij is vervroegde- en/of verlengde opvang
mogelijk vanaf 7:00 uur en tot 19:00 uur op aanvraag, en bij voldoende aanmeldingen.
Kanteel heeft de laagste prijs bij een vast contract voor 51-weken. Voor de dagopvang is dat € 7,12 per
uur, uitgaande van vaste dagdelen. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden!
Alle onderstaande tarieven zijn inclusief luiers en voeding, met uitzondering van warm eten.

51- 44- of 40-weken pakket dagopvang
Voor de dagopvang bieden we verschillende pakketten:
51-weken
Dagopvang voor 51 weken per kalenderjaar. We zijn gesloten tussen Kerst en Nieuwjaarsdag. Deze
prijs is
berekend over de openingsuren in 51 weken per jaar en wordt gefactureerd in maandelijkse
termijnen.
51 weken
Hele dag

Tijden
8:00-18:00u

Halve dag/dagdeel om de
week
Dagdeel aangepast aan
eindtijd basisschool *
Extra dagdeel

8:00-13:00u/
13:00-18:00
Afhankelijk van
eindtijd school
8:00-13:00/
13:00-18:00
Bijvoorbeeld:
7:30-8:00u

Half uur of uur extra op
reguliere tijden

Uurtarief
€ 7,12
€ 302,60 per hele dag per mnd (bijv. 51 weken, iedere
donderdag)
€ 7,42
€ 7,42
€ 7,42
Zelfde prijs als betreffend dagdeel

* Vraag naar de mogelijkheden bij de betreffende locatie

44-weken
Dagopvang voor 44 weken per kalenderjaar. Bij dit pakket komt uw kind 8 weken per kalenderjaar niet
naar de opvang, waarvan 1 week tussen Kerst en Nieuwjaarsdag en de andere 7 door u zelf gekozen.
Deze vakantieweken geeft u minimaal 2 maanden van te voren door aan de medewerkers van de
locatie waar uw kind is geplaatst.
44 weken
Hele dag

Tijden
8:00-18:00u

Halve dag/dagdeel om de
week
Dagdeel aangepast aan
eindtijd basisschool *
Extra dagdeel

8:00-13:00u/
13:00-18:00
Afhankelijk van
eindtijd school
8:00-13:00/
13:00-18:00
Bijvoorbeeld:
7:30-8:00u

Half uur of uur extra op
reguliere tijden

Uurtarief
€ 7,32
€ 268,40 per hele dag per mnd (bijv. 44 weken, iedere
donderdag)
€ 7,62
€ 7,62
€ 7,62
Zelfde prijs als betreffend dagdeel

* Vraag naar de mogelijkheden bij de betreffende locatie

40-schoolweken
Dagopvang tijdens de 40 basisschoolweken, cf de vakanties van het ministerie van onderwijs.
40 schoolweken
Hele dag

Tijden
8:00-18:00u

Halve dag/dagdeel om de
week
Dagdeel aangepast aan
eindtijd basisschool *
Extra dagdeel

8:00-13:00u/
13:00-18:00
Afhankelijk van
eindtijd school
8:00-13:00/
13:00-18:00
Bijvoorbeeld:
7:30-8:00u

Half uur of uur extra op
reguliere tijden

Uurtarief
€ 7,42
€ 247,33 per hele dag per mnd (bijv. iedere donderdag
tijdens de 40 schoolweken)
€ 7,72
€ 7,72
€ 7,72
Zelfde prijs als betreffend dagdeel

* Vraag naar de mogelijkheden bij de betreffende locatie

Flexibele opvang
Flexibel
Geheel flexibel, afname
per dagdeel

Tijden
8:00-13:00 /
13:00-18:00u.

Tarief
€ 8,05 per uur
€ 40,25 per dagdeel

* Vraag naar de mogelijkheden bij de betreffende locatie

Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten

Aanvullend aanbod dagopvang Kanteel
Flexibele opvang per uur
Kanteel verzorgt ook dagopvang per uur. Hiervoor kunt u terecht op locatie Koekeloere en de
Beestenbende (agrarische kinderopvang). Liever een andere locatie? Vraag het aan via Relatiebeheer.
Aansluiting dagopvang bij schooltijden
Het is mogelijk om de dagopvangtijden aan
te laten sluiten bij de tijden van de basisschool waaraan de dagopvang is gekoppeld.
Ruilen van vaste dagdelen
Wanneer u vaste dagdelen afneemt bij Kanteel kunt u gebruik maken van de ruilregeling wanneer uw
kind niet naar de opvang is geweest.
Ruilen mag onbeperkt, binnen ongeveer 1 maand, met een gelijk aantal uren. Heeft een afwijkend
uren pakket (zoals een 44-schoolweken pakket) dan mag er niet worden geruild binnen de door u
doorgegeven vakantieweken.
Kan de ruiling niet vanwege de bezetting op de groep kunnen we uitwijken naar een andere groep
en/of locatie. Of de ruiling blijft staan voor de volgende maand.

Warme maaltijden
We bieden de mogelijkheid tot het afnemen van een warme maaltijd, bijvoorbeeld bij de verlengde
opvang. De kosten van deze warme maaltijd bedragen maar € 3,- per maaltijd.
Wilt u gebruik maken van dit aanbod of wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met het
hoofdkantoor van Kanteel.
Peuterarrangement
Peuterspeelzaalorganisaties de Blokkertjes (Odiliapeel), ’t Pieperhofke (Volkel) , Stichting Udense
Peuterspeelzalen (SUP) en kinderopvang organisatie Kanteel hebben samen afspraken gemaakt om
ouders die een hele dag gebruik maken van kinderopvang en op die dag ook gebruik willen maken van
de peuterspeelzaal (PSZ) tegemoet te komen. Dit kan alleen op locaties waar de PSZ en de locatie van
Kanteel erg dicht bij elkaar zitten in verband met het verplaatsen van de kinderen.
Neem contact op met het hoofdkantoor van Kanteel voor meer informatie over dit
peuterarrangement.

