
TARIEVEN 2018 KINDERDAGVERBLIJF  

Kinderdagopvang 0 - 4 jaar  

       Openingstijden 7.30 - 18.00 uur       

            Het KDV kent geen vakantiesluiting en is 52 weken per jaar  

            geopend, ook op Hemelvaartsdag en Koningsdag.  

              Op de overige feestdagen zijn wij gesloten.  

          Al onze tarieven zijn inclusief luiers en voeding! 

 

52 - WEKEN OPVANG   

Opvang op een vaste dag gedurende gehele jaar.  

Afname mogelijk in: 

 Hele dag   10,5 uur afname van 7.30 - 18.00 uur      € 7,45 per uur  

 Halve dag  5,5 uur afname van 7.30 - 13.00 uur of van 12.30 - 18.00 uur  € 7,95 per uur 

 7,5 uur opvang met eigen gekozen (vaste) aanvangstijd    € 7,95 per uur 

bijv. van 7.30 - 15.00 uur of van 8.30 - 16.00 uur 

 

41- WEKEN OPVANG   

Opvang op een vaste dag per week m.u.v. van alle vakantieweken*. 

Afname mogelijk in: Hele dag 10,5 uur afname van 7.30 - 18.00 uur   € 7,95 per uur  

* Vakanties zoals vastgesteld door ministerie van OCW. 

* Bij beëindiging in de loop van 2018 wordt nacalculatie toegepast.  

 

FLEXIBELE OPVANG minimale afname 390 uur per jaar    € 8,30 per uur  

Minimaal 3 uur aaneengesloten opvang per dag op KDV, inzetbaar tijdens alle weken van het jaar.  

 

EXTRA AFNAME UREN 

Incidentele extra uren tussen 7.30 - 18.00 uur      € 7,95 per uur  

Bij afname van minder dan één uur wordt altijd een uur in rekening gebracht.   

Bij meer dan 2 uur wordt er een dagdeel gerekend. 

Incidentele extra uren tussen 7.00 en 7.30 uur en na 18.00 uur    € 4,15 per half uur 

Bij afname van minder dan een half uur wordt altijd een half uur in rekening gebracht.          
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TARIEVEN 2018 PEUTERSPEELGROEPEN 

Peuterspeelopvang 2,5 - 4 jaar 

Openingstijden 7.30 - 18.00 uur   

Een peuterspeelgroep is 40 schoolweken per jaar geopend.  

Op erkende vakanties en feestdagen zijn wij gesloten. 

Al onze tarieven zijn inclusief luiers en voeding! 

 

 

40 - WEKEN Peuterspeelopvang in de Gemeente Tynaarlo   € 7,95 per uur  

Opvang op een vaste dag gedurende 40 schoolweken.  

Opvang mogelijk op PSG ‘t Hobbelpaard, PSG Liedekeijn, PSG ‘t Kiekgat,            

Peuterplusgroep de Holtenhoek, PSG Peuterschoeltje. 

Afname mogelijk in:  Dagdeel van 3 uur   

 

40- WEKEN Peuterspeelopvang in de Gemeente Aa en Hunze  € 7,45 per uur  

Opvang op een vaste dag gedurende 40 schoolweken. 

Opvang mogelijk op PSG ‘t Krummelhoekje, PSG PoppeJans en PSG BerenBoot. 

Afname mogelijk in:  Dagdeel van  3,5 uur van 8.15 - 11.45 uur  

 

40 - WEKEN Peuterspeelopvang in de Gemeente Assen*     € 7,95 per uur  

Opvang op een vaste dag gedurende 40 schoolweken. 

Opvang mogelijk op PSG  Koala. 

Afname mogelijk in:    Dagdeel van 3 uur van  8.30 - 11.30 uur   

 

 

WIST U DAT… 

… tweeverdieners of alleenstaande ouders kinderopvangtoeslag kunnen  

aanvragen voor peuterspeelopvang?   

…. niet werkende ouders of alleenverdieners in de gemeente Tynaarlo en de  

gemeente Aa en Hunze gebruik kunnen maken van de subsidieregeling van de 

gemeente?  
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TARIEVEN 2018 BUITENSCHOOLSE OPVANG  

Buitenschoolse opvang 4 - 12 jaar 

De BSO kent geen vakantiesluiting en is 52 weken per jaar geopend,  

ook op Hemelvaartsdag en Koningsdag. Op de overige erkende feestdagen zijn wij gesloten.  

Al onze tarieven zijn inclusief voeding en vervoer! 

 

52 - WEKEN OPVANG        € 6,94 per uur 

Opvang op een vaste dag gedurende gehele jaar ook tijdens margedagen en vakanties*   

(ook margedagen die niet op uw vaste opvangdag vallen). 

 

40 - WEKEN OPVANG       € 7,85 per uur  

Opvang op vaste opvang dag uitsluitend tijdens 40 schoolweken niet tijdens  

margedagen en vakanties*. 

 

VOORSCHOOLSE OPVANG  

Vanaf 7.00 of  7.30 uur tegen hetzelfde uurtarief als het afgenomen BSO pakket.  

 

FLEXIBELE OPVANG minimale afname 120 uur per jaar  € 8,30 per uur  

Te gebruiken voor voorschoolse opvang (minimaal 1 uur per keer), naschoolse opvang  

(minimaal 2 uur per keer) en/of margedagen en vakantie opvang*. 

 

12 WEKEN VAKANTIEOPVANG*      € 6,94 per uur  

Opvang tijdens een vaste dag per week uitsluitend tijdens vakanties* en margedagen. 

 

EXTRA AFNAME UREN 

Incidentele extra uren binnen de gangbare openingstijden   € 7,95  per uur  

Bij afname van minder dan één uur wordt altijd een uur in rekening gebracht.   

Bij meer dan 2 uur wordt  er een dagdeel gerekend. 

Incidentele extra uren buiten de gangbare openingstijden  € 4,15 per half uur 

Bij afname van minder dan een half uur wordt altijd een half uur in rekening gebracht.  

 

 

 

 

 

 

* vakanties zoals vastgesteld door ministerie van OCW  
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TARIEVEN 2018 GASTOUDEROPVANG  

Gastouderopvang  0 - 13 jaar 

Gastouderopvang is flexibel en kleinschalig.  

Gastouderopvang via skidkinderopvang is niet gebonden aan een afgebakend gebied.  

 

 

UURTARIEF GASTOUDEROPVANG     € 5,31 - € 6,77 

 

Het tarief is afhankelijk van het aantal afgenomen uren. Bij afname van meer uren wordt het  

uurtarief lager. U betaalt alleen de werkelijk afgenomen uren.  

Er is geen minimum afname.  

 

 

UURTARIEF GASTOUDEROPVANG AAN HUIS 

 

Wij maken graag een berekening op maat voor u, wanneer u gebruik wilt maken van 

gastouderopvang aan huis. Bij afname van meer uren wordt het uurtarief lager.  

U betaalt alleen de werkelijk afgenomen uren.  

 

 

TARIEF NACHT OPVANG      4 x uurtarief + uren opvang 

 

Vier keer het uurtarief per nacht + de tijd die de gastouder voor uw kind heeft gezorgd  

(met een minimum van een half uur).  

 

*Tarief weekend- en erkende feestdagen: 150% uurtarief  
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