
BUITENSCHOOLSE OPVANG - Kinderdagverblijf 't Klimrek - LRK 852754280

TARIEVEN per 1 januari 2018

Ichthusschool, De Hoeksteen en CBS Holk

Buitenschoolse opvang (51 of 46 weken per jaar)*
(11 of 6 weken vakantieopvang)

Soort opvang Tijden Prijs Uren/ Opvangprijs Uren/

per uur jaar per maand per maand

Naschoolse opvang + 11 vakantieweken 15.00-18.30 € 7,09 230 € 135,89 19

Naschoolse opvang + 11 vakantieweken 12.00-18.30 € 7,09 350 € 206,79 29

Naschoolse opvang + 6 vakantieweken 15.00-18.30 € 7,20 180 € 108,00 15

Naschoolse opvang + 6 vakantieweken 12.00-18.30 € 7,20 300 € 180,00 25

Voorschoolse opvang 07.30-08.30 € 7,33 51 € 31,15 4

Verlengde opvang ochtend 07.00-07.30 € 8,99 26 € 19,10 2

* De kosten worden berekend over 51 of 46 weken en gedeeld door 12 maanden, zodat maandelijks hetzelfde bedrag 
   wordt afgeschreven. Wij zijn gesloten tussen kerst en nieuwjaar.
   Bij de 6 vakantieweken kunt u aangeven in welke vakantieweken u deze opvang wilt afnemen.

Buitenschoolse opvang (40 schoolweken per jaar)**

Soort opvang Tijden Uren Prijs Opvangprijs Uren/ Opvangprijs Uren/

per dag per uur per dag jaar per maand per maand

Naschoolse opvang korte middag 15.00-18.30 3,00 € 7,33 € 21,99 120 € 73,30 10

Naschoolse opvang lange middag 12.00-18.30 6,00 € 7,33 € 43,98 240 € 146,60 20

Voorschoolse opvang 07.30-08.30 1,00 € 7,33 € 7,33 40 € 24,43 3

Verlengde opvang ochtend 07.00-07.30 0,5 € 8,99 € 4,50 20 € 14,98 2

** De kosten worden berekend over 40 weken en gedeeld door 12 maanden, zodat maandelijks hetzelfde bedrag 
     wordt afgeschreven.
     Er wordt uitgegaan van 1 week voorjaarsvakantie, 2 weken meivakantie, 6 weken zomervakantie, 1 week 
     herfstvakantie en 2 weken kerstvakantie. 

Opzeggen kan met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.

Vakantieopvang en flexibele opvang ***

Soort opvang Prijs 

per uur 

Flexibele vakantieopvang per uur (minimum van 2 uur) € 7,76

*** Flexibele opvang dient tijdig aangevraagd te worden. Indien opvang mogelijk is, worden de aanvragen zo spoedig
       mogelijk bevestigd. Hierbij geldt dat deze extra opvang alleen mogelijk is als de bezetting op de groep dit toelaat.

Meer informatie kunt u vinden op www.kdv-klimrek.nl. U kunt ook bellen met 033-2470750 of mailen naar 
klimrek@kdv-klimrek.nl. 

Deze prijslijst is onder voorbehoud van afrondingsverschillen in de uren en prijzen die in de correspondentie van 't Klimrek

worden vermeld


