Tarievenlijst 2017
Dagopvang
Met ingang van 1 januari 2017 hanteert Kanteel Kinderopvang bijgaande tarieven voor de Kinderdagopvang. Het
uurtarief is berekend op het gegeven dat al onze kindercentra 255 dagen open zijn in 2017.
Feestdagen zijn niet meegenomen in de openstelling.
Hulp nodig bij het berekenen of aanvragen van de kinderopvangtoeslag?
Met onze nieuwe rekentool kun je heel eenvoudig en snel een berekening maken van je netto kosten van de
kinderopvang. Je vindt deze rekentool op www.kinderopvangtoeslag.tips
Uiteraard adviseren we je ook graag persoonlijk bij de berekening of de aanvraag van de kinderopvangtoeslag. We
hebben dan de volgende gegevens nodig: Inkomensgegevens, het aantal uren van de minst werkende ouder en de
opvangvorm(en) die je wilt. Deze gegevens bepalen de hoogte van de toeslag. Wij zijn van maandag t/m vrijdag tussen
9:00 uur en 16:30 u. telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (073) 850 78 49.
Makkelijker maken
Je kunt de kinderopvangtoeslag direct aan Kanteel Kinderopvang laten overmaken. Je kunt dit aangeven op Mijn
toeslagen bij: Wijzigingen doorgeven – Kinderen. Je ontvangt dan een factuur met alleen het gedeelte dat je zelf moet
betalen.
Daarnaast stellen wij het zeer op prijs als je ons machtigt om de maandelijkse bedragen voor de kosten van de
kinderopvang automatisch van jouw bankrekening af te schrijven.
Mocht je besluiten om geen machtiging tot automatische incasso af te geven, dan brengen wij per factuur € 1,00
bewerkingskosten in rekening.
Meer informatie
Heb je vragen? Neem dan contact met ons op (073) 851 99 99 of mail naar relatiebeheer@kanteel.nl. De tarieven zijn
geldig tot 1 januari 2018, wijzigingen voorbehouden. Ons huisreglement is van toepassing op deze tarieven. De dienst
kinderopvang is vrijgesteld van BTW.

DAGOPVANG
Afname (51 weken)

Prijs per maand

Prijs per uur

dagdeel: 7:30 – 13:00 òf 13:00 – 18:30 u.

€ 172,78

€ 7,39

hele dag: 7:30 – 18:30 u.

€ 333,80

€ 7,14

Dagopvang woensdag/vrijdag: 7:30 - 15:30 u.

€ 251,26

€ 7,39

Prijs per maand

Prijs per uur

dagdeel: 7:30 – 13:00 òf 13:00 – 18:30 u.

€ 176,82

€ 8,44

hele dag: 7:30 – 18:30 u.

€ 342,32

€ 8,17

Dagopvang woensdag/vrijdag: 7:30 - 15:30 u.

€ 257,25

€ 8,44

Afname in schoolweken (40 weken)*

Afname incidentele opvang (ook in vakanties)
dagdeel: 7:30 – 13:00 òf 13:00 – 18:30 u.

Prijs per
dag(deel)
€ 39,27

Prijs per uur
€ 7,14

Hele dag: 7:30 – 18:30 u.
€ 78,54
€ 7,14
*kosten per maand zijn berekend op basis van 10,5 maand. De tweede helft van juli en de hele maand augustus worden niet
gefactureerd.

Tarievenoverzicht KDV 1-3-2017

OPVANG OP LOCATIES OP KINDCENTRA MET EEN BASISSCHOOL MET “VIJF GELIJKE DAGEN MODEL”
Afname (51 weken)

Prijs per maand

Prijs per uur

Middag 13:00 - 17:00 u.

€ 125,63

€ 7,39

Hele dag: 7:30 - 17:00 u.

€ 288,28

€ 7,14

Prijs per maand

Prijs per uur

Middag 13:00 - 17:00 u.

€ 128,61

€ 8,44

Hele dag: 7:30 - 17:00 u.

€ 295,66
Prijs per
Prijs per uur
dag(deel)
€ 39,27
€ 7,14

€ 8,17

Afname in schoolweken (40 weken)*

Afname incidentele opvang (ook in vakanties)
dagdeel: 7:30 – 13:00 òf 13:00 – 18:30 u.

Hele dag: 7.30 – 18.30 u.
€ 78,54
€ 7,14
*kosten per maand zijn berekend op basis van 10,5 maand. De tweede helft van juli en de hele maand augustus worden niet
gefactureerd.

FLEXIBELE OPVANG OP:
KDV WESTERBREEDTE, KDV Plons (openingstijden van 7:00 u. – 19:00 u)
KDV ’t VEN, KDV WALUWE KIDS, (openingstijden van 7:30 u. – 18:30 u)
KDV DEN KROMMEN HOEK (openingstijden van 8:00 u. – 18:00 u. in de schoolweken)
Afname Flexibel:

Prijs

Prijs per uur

€ 30,16

€ 7,54

1 uur verlengde opvang

€ 7,54

€ 7,54

2 uur verlengde opvang

€ 15,08

€ 7,54

Blok van 4 uur

Afname flexibel: minimale afname van een blok van 4 uur. Verlengen kan per uur.
Opvang kan elk (half) uur starten

FLEXIBELE VAKANTIE OPVANG
Afname Flexibel:

Prijs per dag(deel)

Prijs per uur

dagdeel: 7:30 – 13:00 òf 13:00 – 18:30 u.

€ 44,39

€ 8,07

hele dag: 7:30 – 18:30 u.

€ 85,91

€ 7,81

Opvang woensdag/vrijdag 7:30 - 15:30 u.

€ 62,48

€ 7,81

Opvang 7:30 – 17:00 u.

€ 74,20

€ 7,81

Meer informatie over flexibele en incidentele vakantieopvang vindt u op www.kanteel.nl.

De maximale uurprijs op basis waarvan de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst wordt berekend, is voor de dagopvang in
2017: € 7,18
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