Tarieven Vigo’s Kinderdagverblijf Amersfoort All-in 2019

52 WEKEN

Dagopvang Rijksnorm* € 8,02

UREN PER
DAG

UURTARIEF

KOSTEN PER DAG PER
MAAND

Hele dag 7.30 – 18.30 uur

11*

€ 8,02

€ 382,29

Dagdeel tot 13.00 uur of
vanaf 13.00 uur

5,5

€ 8,45

€ 201,39

*11 uur x € 7,45 = € 88,22 x 52 weken = € 4.587,44 : 12 maanden = € 382,29
* De rijksnorm is het maximale uurtarief op basis waarvan de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst wordt berekend

40 WEKEN

Flexibel

Geen opvang in reguliere
schoolvakanties

UREN PER
DAG

UURTARIEF

KOSTEN PER DAG PER MAAND

Hele dag 7.30 – 18.30 uur

11

€ 8,40

€ 400,40

Dagdeel tot 13.00 uur of
vanaf 13.00 uur

5,5

€ 8,75

€ 208,54

Halve of hele dagen. Beperkt
aantal kindplaatsen.

UREN PER
WEEK

UURTARIEF

KOSTEN PER MAAND

Flexibel uren contract

Min. 11

€ 8,75

€

Losse opvang.

Min. 0

€ 9,05

€

Indien plaats
en personeel beschikbaar.

o
o
o
o

Alle producten worden in 12 maandelijkse termijnen in rekening gebracht.
Feestdagen zijn niet te ruilen, studiedag is wel te ruilen.
Openstelling 52 weken 5 dagen per week: maandag t/m vrijdag, behalve algemene erkende feestdagen zoals genoemd
in de CAO Kinderopvang en 1 studiedag per jaar.
Voor afwezigheidsdagen, de algemene erkende feestdagen en de studiedag vindt geen restitutie van betaling plaats.

Kinderopvangtoeslag
Bij genoemde tarieven is geen rekening gehouden met een eventuele kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, waardoor het
uiteindelijke bedrag dat u betaalt meestal maar een beperkt deel is van de maandprijs zoals vermeld. Wilt u weten wat
kinderopvang in uw situatie kost, maak dan een proefberekening op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen
Vergoeding per maand
De overheid vergoedt 140% van het aantal gewerkte uren, uitgaande van de partner die het minst werkt. Bent u alleenstaand dan
gaat de overheid uit van de uren die u werkt.
Kinderopvang bij baanverlies
U kunt bij het verlies van uw werk, nog 6 maanden kinderopvangtoeslag ontvangen. Heeft u minder opvanguren afgenomen dan u
naar rato recht op had, dan mogen die uren ook na 6 maanden nog afgenomen worden. Dat kan tot het einde van het
kalenderjaar.
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