
Reguliere opvang Bruto prijs  
per uur

Bruto prijs per maand 
bij 1 afnamedag 

per week

Indicatieve netto prijs per maand 
voor 1e kind, bij 1 afnamedag 

per week met een gezinsinkomen 
van € 40.000

Hele dagopvang 
Minimale afname: 1 hele dag

52 Weken (11,5 uur) • 07.00 - 18.30 uur € 8,35 € 416,11 € 62,74

Halve dagopvang
Minimale afname: 2 halve dagen

52 Weken: ochtend • 07.00 - 13.00 uur € 8,77 € 227,96 € 43,57

52 Weken: middag • 13:00 - 18.30 uur € 8,77 € 208,96 € 39,94

Wasko Tarieven 
  Dagopvang 2020 

Opvang om de week Bruto prijs  
per uur

Bruto prijs per maand 
bij 1 afnamedag 

per week

Indicatieve netto prijs per maand 
voor 1e kind, bij 1 afnamedag 

per week met een gezinsinkomen 
van € 40.000

Hele dagopvang (om de week) 
Minimale afname: 1 hele dag, uitsluitend 
op een door Wasko aangewezen locatie

52 Weken • 07.00 - 18.30 uur € 9,18 € 228,74 € 52,04

Halve dagopvang
Minimale afname: 2 dagdelen

52 Weken: ochtend • 07.00 - 13.00 uur € 9,60 € 124,83 € 32,64

52 Weken: middag • 13.00 - 18.30 uur € 9,60 € 114,43 € 29,92

Extra opvang Bruto prijs  
per uur

Bruto prijs 
per dag

Indicatieve netto prijs per maand 
voor 1e kind, bij 1 afnamedag 

per week met een gezinsinkomen 
van € 40.000

Hele dag • 07.00 - 18.30 uur € 9,18 € 105,57 € 24,02

Ochtend • 07.00 - 13.00 uur € 9,18 € 55,08 € 12,53

Middag • 13.00 - 18.30 uur € 9,18 € 50,49 € 11,49

Contract, facturering en betaling
Bij het kinderdagverblijf heb je een contract voor 
vaste dagen per week, voor 11,5  uur per dag. Onze 
tarieven zijn gebaseerd op 52 weken opvang per 
jaar. Wasko factureert in 12 maanden, voorafgaand 
aan de opvangmaand. Je betaalt via automatische 
incasso op de 28e van de maand.

Let op: de uren van de minst werkende partner 
bepalen op hoeveel uren per maand je recht hebt!  
Let hier op bij de aanvraag van de belastingdienst. 

De kinderopvangtoeslag geldt voor een maximum 
aantal uren.

 
Kinderopvang: een investering in je kind!
Onze visie is kwalitatief hoogwaardige kinderopvang 
bieden. Onze missie is ervoor te zorgen dat je kind 
ruimte krijgt om te groeien, dat het zijn talenten 
kan ontwikkelen, vriendjes en vriendinnetjes kan 
ontmoeten en ervoor te zorgen dat je als ouder met 
een gerust hart naar je werk kan. 

Wasko biedt je kind een ontwikkelingsstimulerende 
omgeving, een  plezierige verblijf waar het mooie 
jeugdherinneringen kan maken. Daarnaast is 
kinderopvang een goede voorbereiding op de 
basisschool en het middelbaar onderwijs.  
Ook dat is de investering waard!

Stichting Wasko streeft ernaar je zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Mocht de informatie in dit document of  
op onze website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Vragen over de tarieven of je netto kosten? 
We helpen je graag. Neem gerust contact op met 
afdeling kindplanning via 078 - 615 71 65, en kies  
voor optie 1.

Kosten en kinderopvangtoeslag
De tarieven in dit overzicht zijn bruto tarieven. De kosten van kinderopvang zijn sterk afhankelijk van 
het soort opvang, het aantal dagen dat je afneemt en van jouw persoonlijke situatie. Als je werkt of een 
opleiding volgt (en je eventuele partner ook), heb je in de meeste gevallen recht op kinderopvangtoeslag. 
De kinderopvangtoeslag zorgt ervoor dat de netto kosten voor kinderopvang een stuk lager zijn. De hoogte 
van de kinderopvangtoeslag hangt af van je gezamenlijke inkomen en het aantal uren dat je werkt. Meer 
informatie over kinderopvangtoeslag is te vinden op de de website van .  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen
https://www.wasko.nl/opvang/proefberekening/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen
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