
  
  

Prijsoverzicht   kinderopvang   Kids   &   Co   2021   
  

Kinderdagverblijf   (KDV)   

48-weken   pakket 48   weken   opvang   per   jaar.   Geen   opvang   tussen   Kerst   en   Oud   &   Nieuw   
en   3   aaneengesloten   weken   in   de   zomervakantie   (bouwvak).   

  

Opvang   van Maandprijs Uurprijs   
Ochtend 07.30   -   13.00   uur €   192,28 €   8,74   
Korte   ochtend 08.30   -   13.00   uur   €   157,32 €   8,74   
Korte   middag   13.00   -   17.00   uur   €   139,84 €   8,74   
Middag 13.00   -   18.00   uur €   174,80 €   8,74   
  

Hele   dag   (10,5   uur) 07.30   -   18.00   uur   €   367,08 €   8,74   
Hele   dag   (9,5   uur) 07.30   -   17.00   uur €   332,12 €   8,74   
Hele   dag   (9,5   uur) 08.30   -   18.00   uur   €   332,12 €   8,74   
Hele   dag   (8,5   uur) 08.30   -   17.00   uur €   297,16 €   8,74   
  
  

Toelichting   
● Op   maandag,   dinsdag   en   donderdag   de   hele   dag   geopend.     
● Vervroegde   of   verlengde   opvang   alleen   in   combinatie   met   de   ochtend-   of   middag   opvang   
● Tussen   Kerst   en   Oud   &   Nieuw   is   Kids&Co   gesloten.   In   de   zomervakantie   3   aaneengesloten   weken   

(bouwvak)   gesloten.   
● Bovenstaande   prijzen   zijn   bruto   bedragen.   U   kunt   via   de   belastingdienst   kinderopvangtoeslag   

aanvragen   waardoor   de   netto   kosten   veel   lager   uitvallen.   U   kunt   dit   berekenen   op:    www.toeslagen.nl   
● De   belastingdienst   hanteert   voor   de   kinderopvang   een   maximumtarief   van   €   8,46   per   uur.     
● Wij   incasseren   maandelijks   vooraf   de   factuur   van   het   opgegeven   bankrekeningnummer.   
● De   betaling   geschiedt   in   12   gelijke   maandelijkse   termijnen.   
● Extra   afgenomen   dagen   en/of   dagdelen   worden   achteraf   in   rekening   gebracht.   
● De   prijzen   zijn   geldig   in   2021.   

  

Voorbeeld   Berekening   netto   kosten   KDV   2021   

Op   basis   van   het   toetsingsinkomen   van   de   ouders   berekent   de   belastingdienst   de   hoogte   van   de   
kinderopvangtoeslag   (een   bijdrage   in   de   kosten   voor   de   opvang   van   uw   kind).   Het   verschil   tussen   de   

   



kinderopvangtoeslag   en   de   totale   kosten   voor   de   kinderopvang   dienen   de   ouders   zelf   te   betalen.   Dit   zijn   
dus   de   werkelijke   kosten   voor   u   als   ouder.   

Voorbeeldberekening   netto   kosten   kinderdagverblijf   
In   het   voorbeeld   gaan   we   uit   van   een   afname   van   1   dag   per   week   (10,5   uur   per   dag)   

  

  

*   Aan   deze   berekening   kunnen   geen   rechten   worden   ontleend.   Alle   informatie   op   onze   website   is   onder   
voorbehoud   van   druk-   en   typefouten.   

  

   

(Gezamenlijk)   Jaarinkomen   tot   €   25.709       1e   kind        2e   kind   
Uren   per   maand        42        42   
Uurtarief        €   8,74        €   8,74   
Maandprijs        €   367,08        €   367,08   
Tegemoetkoming   belastingdienst   -   €   352,40   -   €   352,40   
Netto   kosten   per   maand*      €    14,68        €    14,68   

(Gezamenlijk)   Jaarinkomen   €   37.031,-          1e   kind        2e   kind   
Uren   per   maand        42        42   
Uurtarief        €   8,74        €   8,45   
Maandprijs        €   367,08        €   367,08   
Tegemoetkoming   belastingdienst   -   €   329,27   -   €   347,26   
Netto   kosten   per   maand*      €    37,81        €    19,82   

(Gezamenlijk)   Jaarinkomen   €   50.407,-        1e   kind        2e   kind   
Uren   per   maand        42        42   
Uurtarief        €   8,74        €   8,74   
Maandprijs        €   367,08        €   367,08   
Tegemoetkoming   belastingdienst   -   €   305,78   -   €   347,26   
Netto   kosten   per   maand*        €    61,30     €     19,82   


