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Tariefoverzicht 2023 
Kinderdagopvang 0-4 jaar 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de tarieven zijn luiers, doekjes, eten en drinken (incl. een warme maaltijd vanaf 1 jaar) inbegrepen, met 
uitzondering van flesvoeding.  
 
OPVANG ALLEEN IN SCHOOLWEKEN 
De kosten worden berekend over 40 weken en gedeeld door 12 maanden, zodat in elke maand hetzelfde 
bedrag wordt afgeschreven (behoudens wijzigingen in de opvang). Facturering maandelijks, dus ook in 
schoolvakanties. Het totaal van 52 weken valt in één kalenderjaar. Als de opvang in de loop van het 
kalenderjaar start wordt dit naar rato berekend. 
Standaard wordt uitgegaan van de schoolvakanties regio midden. In overleg kunt u kiezen voor de 
schoolvakanties van regio noord of regio zuid. 
 
INCIDENTELE OPVANG 
Incidentele opvang is mogelijk in de vorm van extra opvang voor kinderen die al in het kindcentrum komen. 
Extra opvang is mogelijk zolang het maximum van de groep niet is bereikt. In dringende situaties, op verzoek 
van de ouders kan hiervan worden afgeweken. Dit kan alleen in overleg met de leidinggevende. De kosten 
worden berekend n.a.v. het daarvoor geldende uurtarief. U vraagt opvang aan via de ouderapp en ontvangt 
vervolgens bericht of opvang mogelijk is.  
 
VERLENGDE OPVANG 
Heeft u interesse in onze verruimde openingstijden van 7.00-7.30 uur? Informeer dan bij de medewerker 
kindplanning.  
 
RUILSERVICE 
Als er plaats is in de eigen groep bieden we de mogelijkheid om reeds verzuimde dagen of dagdelen te 
compenseren. Dit kan alleen als daarvoor geen extra personeel hoeft te worden ingezet. Compensatie van 
KDV verzuim kan alleen in het KDV en het tegoed is geldig tot 90 dagen na verzuim. Er is een maximum 
gesteld aan het aantal uren tegoed dat u kunt opbouwen. Aan deze service kunnen geen rechten worden 
ontleend als blijkt dat compensatie niet mogelijk is.  

KDV OPVANG 
uurtarief 

gemiddelde uren 
per maand o.b.v. 

1 dag/dagdeel ca. 

tarief per maand 
o.b.v. 

1 dag/dagdeel 

hele dag € 9,79 47,67 uur € 466,66 

halve dag  € 10,30 26 uur € 267,80 

OPVANG ALLEEN IN SCHOOLWEKEN 

hele dag € 10,35 36,67 uur € 379,50 

halve dag € 10,43 20 uur € 208,60 

INCIDENTELE OPVANG 

hele dag € 10,43 

halve dag  € 10,43 

VERLENGDE OPVANG  

(op aanvraag) € 10,77 
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KINDEROPVANGTOESLAG 
De kosten voor de opvang kunt u deels terugontvangen via de kinderopvangtoeslag. Bij de Belastingdienst 
kunt u slechts één uurtarief per kind invullen, daarom berekent SKN een gemiddelde uurprijs per 
opvangsoort. De kinderopvangtoeslag wordt berekend n.a.v. het gezinsinkomen. 
Op www.toeslagen.nl vindt u meer informatie over de kinderopvangtoeslag. Op deze site kunt u de 
voorwaarden lezen, een proefberekening maken en zien voor welke vergoeding u in aanmerking komt. Het 
maximale uurtarief dat de Belastingdienst in 2023 vergoedt voor het KDV is € 8,97. Desgewenst kan onze 
financiële administratie u helpen met de aanmelding.  
SKN voldoet aan de kwaliteitseisen kinderopvang en wordt jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. Elke locatie 
van SKN heeft een eigen registratienummer kinderopvang (LRK). Dit nummer staat o.a. op de factuur en 
onderaan dit overzicht.  
 
WIJZIGEN/BEËINDIGING 
Wijzigingen in opvang kunt u aan de medewerker kindplanning doorgeven, minimaal 1 maand voorafgaand 
aan de gewenste ingangsdatum. Vervolgens wordt gekeken of wijziging mogelijk is en per welke datum. De 
opzegtermijn is 1 maand. Beëindigen kan een maand na datum van ontvangst van uw schriftelijke opzegging. 
U ontvangt een schriftelijke reactie. 
 
INFORMATIE EN CONTACT 
Meer informatie kunt u vinden op www.kindcentrumnunspeet.nl. U kunt de kindplanning en de financiële 
administratie bereiken op telefoonnummer 0341-261520 of mailen naar info@kindcentrumnunspeet.nl. 
 
Stichting Kindcentrum Nunspeet verzorgt kinderdagopvang in de volgende locaties: 

Villa Lavendel 
LRK KDV: 187809306 
De Steiger 1 
8071 TZ Nunspeet 

IKC Prinses Beatrix 
LRK KDV: 212229187 
Hoefslag 18 
8077 SZ Hulshorst 

Villa KrisKras 
LRK KDV: 553450116 
Eikbosserweg 45b 
8071 XA Nunspeet 

Villa Groen 
LRK KDV: 394627015 
Arthur Briëtstraat 40 
8072 GZ Nunspeet 

 
Algemene en rechtstreekse telefoonnummers van de groepen kunt u vinden op onze website: 
www.kindcentrumnunspeet.nl/contact/. 
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