
dag(en) per week 
uur per jaar bedrag per jaar bedrag per maand

1 561 € 5.105,10 € 425,43
2 1122 € 10.210,20 € 850,85
3 1683 € 15.315,30 € 1.276,28
4 2244 € 20.420,40 € 1.701,70
5 2805 € 25.525,50 € 2.127,13

uurtarief 2023 € 9,10

Bovenstaande bedragen zijn berekend over 51 weken opvang.
De week tussen Kerst en Oud en Nieuw is de opvang gratis.

Op de volgende bijzondere feestdagen zijn wij niet geopend;

Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Kerstdag, Koningsdag en 

1 x per 5 jaar bevrijdingsdag te beginnen op 5 mei 2025.

Wij bieden binnen de opvang extra mogelijkheden aan.
Zo brengen wij de kinderen naar de samenwerkende peuterspeelzalen.
Wilt u dat de kinderen 's morgens bij ons een ontbijtje nuttigen, dan kan dat tot 8.00 uur! (Kosteloos)
En als laatste; Indien u 's avonds na 18.30 uur bent dan kunnen de kinderen mee-eten, wij hanteren 
hiervoor dan wel het avondtarief.
Voor eigen meegebracht avondeten hanteren wij vanaf twee jaar altijd een 
avondetenvergoeding van € 2,85. Dit omdat wij thuis eten willen stimuleren.

inclusief
€ 1,85 € 10,95 enkel laatste uur

€ 2,85

Indien u geen vaste opvang nodig hebt kan er eventueel opvang op 
afroep worden afgenomen. Dit kan uiteraard alleen als er plaats is
binnen ons kinderdagverblijf. Wij heffen per dag een toeslag van € 4,75

Opvang op afroep dient te worden afgenomen per hele dag.

1 dag € 104,85 ( incl. flextoeslag à € 4,75)

De hierboven vermelde tarieven gelden voor onze 
kinderdagverblijven in Raalte, Luttenberg en Oudleusen

Tarieven kinderdagverblijven 0 - 4 jaar volledige dagopvang 2023

Dagopvang 7:00 tot 18:00 uur ( open vanaf 6:30 tot 19:00 uur )

Tarieven opvang op afroep 2023

Ontbijt per kind per dag
Toeslag per uur 18:00 tot 19:00 incl. eten
Het geven van eigen meegebracht avondeten per dag

alle producten zijn af te nemen op flexbasis per week of zelfs per maand mits per dag 
ingepland of op verzoek en na overleg per halve dag.


