Tarieven kinderopvang 2022
Kinderdagverblijf Ukkie biedt u de mogelijkheid om
zoveel opvang af te nemen zoals u nodig heeft.
Daarvoor hebben we verschillende contractvormen samen gesteld.
Hieronder vindt u een overzicht en de bijbehorende tarieven.

Continu contract

Flexibele urenbundel

U kunt kiezen uit een hele dag of een dagdeel.
Een standaard dagdeel is in de ochtend van 7.30 uur tot
13.00 uur en in de middag van 12.30 uur tot 18.00 en de
kosten hiervan zijn € 208,06 per maand.
Een standaard hele dag opvang is van 07.30 uur tot 18.00
uur en kost € 397,22 per maand.
Er is ook een mogelijkheid om vanaf 07.00 uur opvang af
te nemen en/of tot 19.00 uur.

U koopt maandelijks een urenbundel van 30, 60, 90, 120,
150, 180 of 210 uur per maand. U kunt deze uren inzetten
van maandag tot en met vrijdag van 6.00 uur tot 20.00 uur.
Door de vaste urenbundel betaalt u maandelijks een vast
bedrag. Deze uren plant u zelf in in ons ouderportaal. De
planningstermijn sluit op de donderdag 12.00 uur, 2 weken
voor de opvangdag. Als u uren over heeft, dan gaan deze
mee naar de volgende maand. Indien u uren tekort komt uit
de bundel, dan kunt u deze per uur afnemen tegen het
tarief van flexibele uren.

•
•
•
•
•

De opvangtijden van het standaardcontract zijn van maandag
tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.00 uur.
Bij aanvang contract dient u aan te geven welke opvangtijd.
Verlengde opvang is mogelijk, daarvoor gelden de tarieven
flexibele uren.
Ruilen van dagen is mogelijk.
Er geldt een opzegtermijn van één maand.

•

Bundeluren kunt u maximaal zes maanden meenemen.

•

Bij wijziging of stopzetting van de uren of het contract vervallen
eventueel opgebouwde uren.
Bij aanvang contract dient u keuzedagen aan te geven. Aantal
keuze-dagen bij: bundel 30 uur max 2, bundel 60 uur max 3,
bundel 90 uur max 4, vanaf bundel 120 uur 5 keuzedagen.
Buiten deze keuzedagen wordt het tarief flexibele opvang
berekend.
Er geldt een opzegtermijn van één maand.
Er dient een blok van minimaal 3.5 uur achtereen te worden
afgenomen.

•

Bij een continucontract bedraagt de prijs per uur € 8,73
•
•

Bij een urenbundel bedraagt de

prijs per uur € 9,60

Flexibele uren

Losse uren

Indien u opvang nodig heeft buiten uw bundel of buiten
uw standaardopvang, dan kunt u gebruik maken van
flexibele uren. Deze uren plant u vooraf in, De
planningstermijn sluit op de donderdag 12.00 uur, 2
weken voor de opvangdag.

Incidentele extra uren omdat u wellicht onverwachts
opvang nodig heeft, noemen wij losse uren. U betaalt
alleen de uren die u daadwerkelijk gebruikt. Deze uren
kunt u tot dezelfde dag nog inplannen. Uiteraard wel op
voorwaarde van beschikbaarheid.

Prijs per uur bedraagt € 10,23

Prijs per uur bedraagt € 11,22

Wanneer u een continucontract of flexibele
urenbundel afsluit, kunt u deze altijd aanvullen
met flexibele of losse uren

Wilt u weten wat het best bij uw situatie past?
Neem dan contact op met één van onze planners.
Zij zijn telefonisch bereikbaar op 055-5410793 of
via klantbeheerapeldoorn@kinderopvangkoos.nl

maatwerk kinderopvang
voor elk gezin

