
Stichting Wasko TARIEVEN DAGOPVANG 2018

ONDERGENOEMDE BEDRAGEN KOMEN IN AANMERKING VOOR KINDEROPVANGTOESLAG

Het maximum uurtarief bij de berekening van de kinderopvangtoeslag is € 7,45 voor de dagopvang.

Ondergenoemde bedragen zijn de bruto bedragen waarover dus nog recht op kinderopvangtoeslag is.

 VAST 
 Prijs 

per uur 

VAST 

 Bruto prijs per 

maand bij 1 

afnamedag per 

week  

 Aantal 

opvang-

uren per 

maand 

STANDAARD DAGOPVANG:

Minimale afname 1 hele dag of 2 halve dagen per week

op vaste dagen

10,5 uur per dag (7.30- 18.00 uur)

ma/di/do iedere week 7,45€     338,98€               45,50        

woensdag en vrijdag iedere week 7,45€     338,98€               45,50        

ma/di/wo/do/vr om de week 8,20€     186,44€               22,75        

opvang gedurende schoolweken 8,57€     299,86€               35,00        

HALVE DAGOPVANG:

Standaard opvang:

(7.30-13.00 of 13.00-18.00 uur)

ma/di/do-ochtend (07.30-13.00) iedere week 7,45€     177,56€               23,83        

wo- en vr-ochtend (07.30-13.00 uur) iedere week 7,45€     177,56€               23,83        

ochtend-opvang (07.30-13.00) om de week 8,20€     97,66€                 11,92        

ma/di/do middag (13.00-18.00 uur) iedere week 7,45€     161,42€               21,67        

wo- en vr-middag (13.00-18.00) iedere week 7,45€     161,42€               21,67        

middag-opvang (13.00-18.00 uur) om de week 8,20€     88,78€                 10,83        

Verlengde opvang :

Op veel locaties is het mogelijk verlengde opvang af te nemen tegen het gebruikelijke tarief.

Vraag naar de mogelijkheden!

 VRIJ 
 Prijs 

per uur 

VRIJ 

 Prijs per maand 

bij 1 afnamedag 

per week  

 Aantal 

opvang-

uren per 

maand 

FLEXIBELE DAGOPVANG:

(Op een beperkt aantal locaties mogelijk - vraag naar de mogelijkheden!)

minimale afname 1 halve dag per week

vrij in te zetten per maand

10,5 uur per dag (7.30- 18.00 uur) 8,20€     372,87€               45,50        

ochtend: 5,5 uur per dag (7.30- 13.00 uur) 8,20€     195,31€               23,83        

middag: 5 uur per dag (13.00- 18.00 uur) 8,20€     177,56€               21,67        

Extra uren:

Vrij in te zetten aansluitend op dagdeel 8,20€     

 

Verlengde opvang:

07.00 - 07.30 / 18.00 - 18.30 uur 8,20€     

INCIDENTELE OPVANG indien de groepsgrootte het toelaat

Uurtarief Opvangtarief

Dagopvang 07.30-18.00 uur - 10,5 uur 7,45€     78,23                   

Dagopvang ochtend 07.30-13.00 uur - 5,5 uur 7,45€     40,98                   

Dagopvang middag 13.00-18.00 uur - 5 uur 7,45€     37,25                   

Fakturatie van alle genoemde bedragen vindt per maand vooraf plaats.

Uiterlijk de 1e werkdag van de betreffende opvangmaand vindt automatische incasso 

van de opvangkosten plaats.

1/1


