Tariefkaart 2019 Kindercentrum.nl – Lochem B.V. locatie Villa Veldhof
Vaste lage uurprijs
Wij hanteren voor een 52 weken contract bij kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang een lager uurtarief
dan bij onze andere contracten. Dit geldt ook voor de peuterspeelgroep 41 weken. Voor 2019 is dit:


Kinderdagverblijf 52 weken

€ 8,09 per uur



Peuterspeelgroep 41 weken

€ 8,09 per uur



Buitenschoolse opvang 52 weken € 7,30 per uur

Verschillende tijdsblokken mogelijk
Per locatie zijn verschillende tijdsblokken mogelijk. U kunt contact opnemen met onze klantenservice om de
opvangmogelijkheden te bespreken.
Andere contracten
Indien uw werksituatie vraagt om andere opvangwensen, bieden we naast een 52 weken contract ook
andere opvangcontracten aan.

KDV 52 weken
KDV 49 weken
KDV 41 weken
KDV Flex/incidenteel

€ 8,09 per uur
€ 8,33 per uur
€ 8,63 per uur
€ 8,88 per uur

PSG

€ 8,09 per uur

BSO 52 weken
BSO 49 weken
BSO 41 weken
BSO Flex/incidenteel
VSO

€ 7,30 per uur
€ 7,83 per uur
€ 8,30 per uur
€ 8,74 per uur
€ 8,74 per uur

Servicekosten
Wij brengen servicekosten in rekening:
€ 4,- per maand per gezin : Indien u gebruik maakt van automatische incasso
€ 5,- per maand per gezin

: Indien u géén gebruik maakt van automatische incasso

Vraag kinderopvangtoeslag aan
De tarieven in dit overzicht zijn bruto prijzen. U betaalt van deze kosten slechts een gedeelte. Van de
belastingdienst ontvangt u, na aanvraag van de kinderopvangtoeslag, een inkomensafhankelijke bijdrage.
Via onze website kunt u een proefberekening maken of belt u met onze klantenservice.
Indien u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, neemt u dan contact op met onze afdeling
klantenservice. Zij kunnen u meer informatie geven over een ander product waar u dan mogelijk voor in
aanmerking komt.
Meer informatie?
Neemt u gerust contact met ons op of maak een afspraak.
T
: 088 - 75 00 804
M
: lochem@kindercentrum.nl
W
: www.kindercentrum.nl

