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Inleiding 
 
In dit document een overzicht van alle tarieven en de openingstijden van Kindercentrum ‘Ut Kerreraad’. 
Alle door ons genoemde tarieven zijn brutoprijzen. Wat je uiteindelijk netto voor de kinderopvang betaalt, 
is afhankelijk van de hoogte van de kinderopvangtoeslag die je van de overheid ontvangt. 
 
Proefberekening kinderopvangtoeslag: 
Voor een proefberekening van de netto kosten verwijzen wij jou graag naar de site van de belastingdienst. De 
belastingdienst biedt een Rekenhulp aan waarmee je een proefberekening Kinderopvangtoeslag kunt maken. 
Nadat je alle (inkomens)gegevens hebt ingevoerd in de Rekenhulp weet je wat je aan kinderopvangtoeslag 
kunt verwachten. Het is vervolgens eenvoudig om aan de hand van onze offerte vast te stellen wat de 
kinderopvang jou netto gaat kosten. Het verschil tussen de bruto-prijs van kinderopvang en de netto-prijs kan 
zeer groot zijn. Met andere woorden: kijk niet alleen naar de bruto-uurprijs maar reken uit wat de opvang jou 
persoonlijk gaat kosten. 
 
Let op!   
Kinderopvangtoeslag moet je aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin jouw kind voor het eerst 
naar de opvang gaat. Wacht dus niet te lang met het aanvragen van kinderopvangtoeslag! 
 
Handig om te weten: 
Er is nu ook een Kinderopvangtoeslag app van de belastingdienst. In deze app kun je de toeslag en 
opvanggegevens bekijken en tevens wijzigingen doorgeven zoals:  

- andere opvanguren of ander uurtarief 
- nieuwe opvang 
- opvang die stopt 
- wijziging in inkomen.  

Heb je nog geen kinderopvangtoeslag? Dan kun je de app nog niet gebruiken. Vraag de toeslag eerst aan met 
Mijn toeslagen. 
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TARIEVEN ALGEMEEN 
 

Voorwaarden: Op alle diensten en leveringen van Kindercentrum ‘Ut Kerreraad’ zijn de 
Algemene Voorwaarden van toepassing. De afspraken met betrekking tot 
opzeg- of annuleringstermijnen treft u in genoemde voorwaarden aan. Deze 
Algemene Voorwaarden kunt u vinden op onze website www.utkerreraad.nl 

 

Machtiging: U kunt Kindercentrum 'Ut Kerreraad' machtigen voor het automatisch innen van 
de factuur. Hiertoe ontvangt u bij de plaatsingsovereenkomst een 
machtigingsformulier, die u tegelijk met de plaatsingsovereenkomst ingevuld 
dient te retourneren. De factuur zal maandelijks per e-mail aan u verzonden 
worden. 

Inschrijfkosten: Wij berekenen voor elk kind eenmalig € 15,- inschrijfkosten. Deze 
inschrijfkosten blijven geldig zolang uw kind gebruik maakt van de diensten van 
ons Kindercentrum. Dus als een kind overgaat van bijvoorbeeld Dagopvang 
naar Buitenschoolse Opvang hoeven er niet opnieuw inschrijfkosten betaald te 
worden. 

 

Ouderbijdrage: Jaarlijks, in het eerste kwartaal, wordt er een ouderbijdrage gevraagd van € 5,- 
per kind. Hiervan worden verschillende activiteiten bekostigd zoals onder 
andere het sinterklaasfeest en ons zomeruitje. 

     

Jaaropgave: Deze jaaropgaven worden eenmalig per jaar verstrekt in het eerste kwartaal.  
Bewaar deze goed voor uw eigen administratie. Indien u een nieuw exemplaar 
wenst, brengen wij hiervoor administratiekosten in rekening. 

Vast bedrag  
per maand: Indien u het gehele kalenderjaar gebruik maakt van onze opvang worden de 

totale kosten verdeeld in twaalf maanden. Dit houdt in dat er elke maand een 
vast bedrag wordt geïncasseerd. Dus ook tijdens de zomer- en kerstsluiting, bij 
uw vakanties en bij ziekte van uw kind gaat de automatische incasso en 
betaling gewoon door.  

 
Annulering: Heeft u opvang gereserveerd en deze toch niet nodig? Tot 5 werkdagen voor 

aanvang van de opvang kun u deze kosteloos afmelden per mail.  
(Deze kosteloze annulering geldt niet voor de vaste contracten, hierbij is 
kosteloos afmelden helaas niet mogelijk) 
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VASTE DAGOPVANG 
 

Openingsdagen: 51 weken per jaar 
5 dagen per week, maandag t/m vrijdag 

 

Openingstijden:  Maandag:   07.30 – 18.00 u 
    Dinsdag:  07.30 – 18.00 u 
    Woensdag:  07.30 – 18.00 u 
    Donderdag:   07.30 – 18.00 u 
    Vrijdag:   07.30 – 18.00 u 
 

Soort opvang:  Hele dag opvang:  08.00 – 18.00 u en/of 
       07.30 – 18.00 u 
    Halve dagopvang:   08.00 – 13.30 u en/of 
       07.30 – 13.30 u en/of 
       12.30 – 18.00 u 
     
    Minimale afname 2 dagdelen per week 
 

Verlengde/flexibele tijden zijn mogelijk in overleg met de leiding. 
 
Mocht u een keer moeten afwijken van uw reguliere tijden is dit in overleg met de 
leiding altijd te bespreken.  

 

Aantal weken:  49 weken: 2 weken vakantie verplicht op nemen, in overleg vrij te bepalen 
    50 weken:  1 week vakantie verplicht op nemen, in overleg vrij te bepalen 
    51 weken: Altijd de mogelijkheid tot opvang, geen vakantieweken 
 

Breng- en haaltijden: Tussen 7.30 en 8.30 uur kunt u uw kind(eren) in de ochtend brengen. Aan het 
einde van de dag kunt u uw kind(eren) vanaf 17.00 uur weer komen ophalen. 
Als uw kind gebruik maakt van een halve dag opvang, kunt u uw kind ’s 
middags tussen 12.30 en 13.30 uur brengen of halen.  

 
Indien u andere wensen heeft m.b.t. deze breng en haaltijden dan kunt u dit 
kenbaar maken en zullen we hierover afspraken maken. 

 

Tarieven:   Uurprijs € 8,60 
 

Gesloten:   1 week tussen Kerst en Oud op Nieuw 
    1 vrij te bepalen studiedag 
    reguliere en erkende feestdagen 

 
Voor de algemene feestdagen en de vrij te bepalen studiedag geldt dat deze 
dagen niet kunnen worden geruild of ingehaald. Er vindt ook geen restitutie van 
betaling plaats. 
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VASTE DAGOPVANG IN COMBINATIE MET FLEXIBELE VERLENGING 
 
Openingsdagen: 51 weken per jaar 

5 dagen per week, maandag t/m vrijdag 
 

Openingstijden:  Maandag:   07.30 – 18.00 u 
    Dinsdag:  07.30 – 18.00 u 
    Woensdag:  07.30 – 18.00 u 
    Donderdag:   07.30 – 18.00 u 
    Vrijdag:   07.30 – 18.00 u 
 

Soort opvang:  Vaste dagopvang: 
Hele dag opvang:  08.00 – 18.00 u en/of 

       07.30 – 18.00 u 
    Halve dagopvang:   08.00 – 13.30 u en/of 
       07.30 – 13.30 u en/of 
       12.30 – 18.00 u 
     
    Minimale afname 2 dagdelen per week 
 

Flexibele verlenging:  
U kunt de flexibele verlenging afnemen per half uur, mits aaneengesloten aan 
uw vaste dagopvang reservering. Bij de flexibele verlenging is, in tegenstelling 
tot de vaste dagopvang, de aangevraagde opvang niet gegarandeerd. 
Flexibele verlenging is altijd afhankelijk van de mogelijkheden die ons 
kindercentrum op een bepaalde dag heeft.  

 

Aantal weken:  49 weken: 2 weken vakantie verplicht op nemen, in overleg vrij te bepalen 
    50 weken:  1 week vakantie verplicht op nemen, in overleg vrij te bepalen 
    51 weken: Altijd de mogelijkheid tot opvang, geen vakantieweken 
 

Breng- en haaltijden: Tussen 7.30 en 8.30 uur kunt u uw kind(eren) in de ochtend brengen. Aan het 
einde van de dag kunt u uw kind(eren) vanaf 17.00 uur weer komen ophalen. 
Als uw kind gebruik maakt van een halve dag opvang, kunt u uw kind ’s 
middags tussen 12.30 en 13.30 uur brengen of halen.  

 
Indien u andere wensen heeft m.b.t. deze breng en haaltijden dan kunt u dit 
kenbaar maken en zullen we hierover afspraken maken. 

 

Tarieven:   Uurprijs vaste dagopvang:  € 8,60 
    Uurprijs flexibele verlenging: € 9,35 
 

Gesloten:   1 week tussen Kerst en Oud op Nieuw 
    1 vrij te bepalen studiedag 
    reguliere en erkende feestdagen 

 
Voor de algemene feestdagen en de vrij te bepalen studiedag geldt dat deze 
dagen niet kunnen worden geruild of ingehaald. Er vindt ook geen restitutie van 
betaling plaats. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Overzicht Tarieven Kindercentrum ‘Ut Kerreraad’ Versie 2021 
 

9 

 

VASTE DAGOPVANG IN COMBINATIE MET FLEXIBELE DAGOPVANG 
 
Openingsdagen: 51 weken per jaar 

5 dagen per week, maandag t/m vrijdag 
 

Openingstijden:  Maandag:   07.30 – 18.00 u 
    Dinsdag:  07.30 – 18.00 u 
    Woensdag:  07.30 – 18.00 u 
    Donderdag:   07.30 – 18.00 u 
    Vrijdag:   07.30 – 18.00 u 
 

Soort opvang:  Vaste dagopvang: 
Hele dag opvang:  08.00 – 18.00 u en/of 

       07.30 – 18.00 u 
    Halve dagopvang:   08.00 – 13.30 u en/of 
       07.30 – 13.30 u en/of 
       12.30 – 18.00 u 
     
    Minimale afname 2 dagdelen per week 
 
 Flexibele dagopvang: 

Flexibele dagopvang binnen een individueel overeengekomen flex-rooster.  
Bij de flexibele opvang is, in tegenstelling tot de vaste dagopvang, de 
aangevraagde opvang niet gegarandeerd. Flexibele opvang is altijd afhankelijk 
van de mogelijkheden die ons kindercentrum op een bepaalde dag heeft. 

     
    Minimale afname flex per week:   0 uren 
    Minimale afname per flex opvang-dag: 3 aaneengesloten uren 
   

Aantal weken:  49 weken: 2 weken vakantie verplicht op nemen, in overleg vrij te bepalen 
    50 weken:  1 week vakantie verplicht op nemen, in overleg vrij te bepalen 
    51 weken: Altijd de mogelijkheid tot opvang, geen vakantieweken 

 
Overige afspraken voor deze combinatie-vorm van opvang worden op individuele 
basis gemaakt voor een bepaalde periode. 

 

Breng- en haaltijden: Voor de vaste dagdelen kunt u uw kind(eren) tussen 7.30 en 8.30 uur in de 
ochtend brengen. Aan het einde van de dag kunt u uw kind(eren) vanaf 17.00 
uur weer komen ophalen. Bij halve dag opvang, kunt u uw kind ’s middags 
tussen 12.30 en 13.30 uur brengen of halen. En indien gebruik wordt gemaakt 
van de flexibele opvang mag u uw kind(eren) uiteraard ook op flexibele tijden 
brengen en halen. 

 

Tarieven:   Uurprijs vaste dagopvang: € 8,60 
    Uurprijs flexibele dagopvang: € 9,35 
 

Gesloten:   1 week tussen Kerst en Oud op Nieuw 
    1 vrij te bepalen studiedag 
    reguliere en erkende feestdagen 

 
Voor de algemene feestdagen en de vrij te bepalen studiedag geldt dat deze 
dagen niet kunnen worden geruild of ingehaald. Er vindt ook geen restitutie van 
betaling plaats. 
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FLEXIBELE DAGOPVANG OP MAAT 
 

Openingsdagen: 51 weken per jaar 
5 dagen per week, maandag t/m vrijdag 

 

Openingstijden:  Maandag:  07.30 – 18.00 u 
    Dinsdag: 07.30 – 18.00 u 
    Woensdag: 07.30 – 18.00 u 
    Donderdag:  07.30 – 18.00 u 
    Vrijdag:  07.30 – 18.00 u 
 

Soort opvang: Flexibele dagopvang binnen een individueel overeengekomen flex-rooster.  
Bij een flexibele opvangovereenkomst is, in tegenstelling tot de vaste 
dagopvang, de aangevraagde opvang niet gegarandeerd. Flexibele opvang is 
altijd afhankelijk van de mogelijkheden die ons kindercentrum op een bepaalde 
dag heeft. 

     
    Minimale afname per week:   6 uren 
    Minimale afname per opvang-dag:  3 aaneengesloten uren 
  

Aantal weken:  51 weken: Altijd de mogelijkheid tot opvang, geen vakantieweken 
    

Overige afspraken voor deze vorm van opvang worden op individuele basis 
gemaakt voor een bepaalde periode. 

 

Breng- en haaltijden: Flexibele breng- en haaltijden binnen onze reguliere openingstijden.  
 

Tarieven:   Uurprijs € 9,85 
 

Gesloten:   1 week tussen Kerst en Oud op Nieuw 
    1 vrij te bepalen studiedag 
    reguliere en erkende feestdagen 
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INCIDENTELE OPVANG 
 

Openingsdagen: 51 weken per jaar 
5 dagen per week, maandag t/m vrijdag 

 

Openingstijden:  Maandag:  07.30 – 18.00 u 
    Dinsdag: 07.30 – 18.00 u 
    Woensdag: 07.30 – 18.00 u 
    Donderdag:  07.30 – 18.00 u 
    Vrijdag:  07.30 – 18.00 u 
 

Soort opvang: Voor Incidentele dagopvang heeft u geen vaste overeenkomst nodig.  
Bij de incidentele opvang is, in tegenstelling tot de vaste dagopvang, de 
aangevraagde opvang niet gegarandeerd. Incidentele opvang is altijd 
afhankelijk van de mogelijkheden die ons kindercentrum op een bepaalde dag 
heeft. 

     
    Minimale afname per week:   0 uren 
    Minimale afname per opvang-dag:  3 aaneengesloten uren 
  

Aantal weken:  0 weken: Altijd de mogelijkheid tot opvang 
    

Breng- en haaltijden: Flexibele breng- en haaltijden binnen onze reguliere openingstijden.  
 

Tarieven:   Uurprijs € 10,50 
 

Gesloten:   1 week tussen Kerst en Oud op Nieuw 
    1 vrij te bepalen studiedag 
    reguliere en erkende feestdagen 
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VASTE PEUTEROPVANG 
 

Openingsdagen: 40 weken per jaar 
5 dagen per week, maandag t/m vrijdag 
 
Indien u wenst gebruik te maken van opvang in de schoolvakanties kunt u kiezen 
voor flexibele dagopvang. 

 

Openingstijden:  Maandag:   08.30 – 13.00 u 
    Dinsdag:  08.30 – 13.00 u en 13.00 – 14.45 u 
    Woensdag:  08.30 – 12.30 u 
    Donderdag:   08.30 – 13.00 u en 13.00 – 14.45 u 
    Vrijdag:   08.30 – 13.00 u 
 

Soort opvang:  Halve dagopvang:    08.30 – 13.00 u en/of op woensdag van 8.30 – 12.30 u 
    Middagopvang: 13.00 – 14.45 u 
     
    Minimale afname 2 dagdelen per week 
 

Verlengde/flexibele tijden zijn mogelijk in overleg met de leiding. 
 

Mocht u een keer moeten afwijken van uw reguliere tijden is dit in overleg met de 
leiding altijd te bespreken.  

 

Aantal weken:  40 weken: in alle schoolvakanties is er geen opvang 
 

Breng- en haaltijden: Tussen 8.30 en 8.45 uur kunt u uw kind(eren) in de ochtend brengen. In de 
middag kunt u uw kind(eren) vanaf 12.50 uur weer komen ophalen. (of 12.20 uur 
op woensdag). Als uw kind gebruik maakt van de middag opvang, kunt u uw 
kind ’s middags om 13.00 uur brengen en om 15.10 u halen.  

 
Indien u andere wensen heeft m.b.t. deze breng en haaltijden dan kunt u dit 
kenbaar maken en zullen we hierover afspraken maken. 

 

Tarieven:   Uurprijs € 8,60 
 

Gesloten:   1 week tussen Kerst en Oud op Nieuw 
    de schoolvakanties 
    1 vrij te bepalen studiedag 
    reguliere en erkende feestdagen 

 
Voor de algemene feestdagen en de vrij te bepalen studiedag geldt dat deze 
dagen niet kunnen worden geruild of ingehaald. Er vindt ook geen restitutie van 
betaling plaats. 
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VASTE PEUTEROPVANG IN COMBINATIE MET FLEXIBELE VERLENGING 
 

Openingsdagen: 40 weken per jaar 
5 dagen per week, maandag t/m vrijdag 
 
Indien u wenst gebruik te maken van opvang in de schoolvakanties kunt u kiezen 
voor flexibele dagopvang. 

 

Openingstijden:  Maandag:   08.30 – 13.00 u 
    Dinsdag:  08.30 – 13.00 u en 13.00 – 14.45 u 
    Woensdag:  08.30 – 12.30 u 
    Donderdag:   08.30 – 13.00 u en 13.00 – 14.45 u 
    Vrijdag:   08.30 – 13.00 u 
 

Soort opvang:  Vaste peuteropvang:  
Halve dagopvang:    08.30 – 13.00 u en/of op woensdag van 8.30 – 12.30 u 

    Middagopvang: 13.00 – 14.45 u 
     
    Minimale afname 2 dagdelen per week 
 

Mocht u een keer moeten afwijken van uw reguliere tijden is dit in overleg met de 
leiding altijd te bespreken.  
 
Flexibele verlenging:  
U kunt de flexibele verlenging afnemen per half uur, mits aaneengesloten aan 
uw vaste peuteropvang reservering. Bij de flexibele verlenging is, in 
tegenstelling tot de vaste peuteropvang, de aangevraagde opvang niet 
gegarandeerd. Flexibele verlenging is altijd afhankelijk van de mogelijkheden 
die ons kindercentrum op een bepaalde dag heeft.  

 

Aantal weken:  40 weken: in alle schoolvakanties is er geen opvang 
 

Breng- en haaltijden: Tussen 8.30 en 8.45 uur kunt u uw kind(eren) in de ochtend brengen. In de 
middag kunt u uw kind(eren) vanaf 12.50 uur weer komen ophalen. (of 12.20 uur 
op woensdag). Als uw kind gebruik maakt van de middag opvang, kunt u uw 
kind ’s middags om 13.00 uur brengen en om 14.40 u halen.  

 
Indien u andere wensen heeft m.b.t. deze breng en haaltijden dan kunt u dit 
kenbaar maken en zullen we hierover afspraken maken. 

 

Tarieven:   Uurprijs vaste peuteropvang:  € 8,60 
    Uurprijs flexibele verlenging:  € 9,35 
 

Gesloten:   1 week tussen Kerst en Oud op Nieuw 
    de schoolvakanties 
    1 vrij te bepalen studiedag 
    reguliere en erkende feestdagen 

 
Voor de algemene feestdagen en de vrij te bepalen studiedag geldt dat deze 
dagen niet kunnen worden geruild of ingehaald. Er vindt ook geen restitutie van 
betaling plaats. 
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VASTE PEUTEROPVANG IN COMBINATIE MET FLEXIBELE PEUTEROPVANG 
 

Openingsdagen: 40 weken per jaar 
5 dagen per week, maandag t/m vrijdag 
 
Indien u wenst gebruik te maken van opvang in de schoolvakanties kunt u kiezen 
voor flexibele dagopvang. 

 

Openingstijden:  Maandag:   08.30 – 13.00 u 
    Dinsdag:  08.30 – 13.00 u en 13.00 – 14.45 u 
    Woensdag:  08.30 – 12.30 u 
    Donderdag:   08.30 – 13.00 u en 13.00 – 14.45 u 
    Vrijdag:   08.30 – 13.00 u 
 

Soort opvang:  Vaste peuteropvang:  
Halve dagopvang:    08.30 – 13.00 u en/of op woensdag van 8.30 – 12.30 u 

    Middagopvang: 13.00 – 14.45 u 
     
    Minimale afname 2 dagdelen per week 
 

Flexibele peuteropvang: 
Flexibele peuteropvang binnen een individueel overeengekomen flex-rooster.  
Bij de flexibele opvang is, in tegenstelling tot de vaste peuteropvang, de 
aangevraagde opvang niet gegarandeerd. Flexibele opvang is altijd afhankelijk 
van de mogelijkheden die ons kindercentrum op een bepaalde dag heeft. 

     
    Minimale afname flex per week:   0 uren 
    Minimale afname per flex opvang-dag: 3 aaneengesloten uren 
   

Aantal weken:  40 weken: in alle schoolvakanties is er geen opvang 
 
Overige afspraken voor deze combinatie-vorm van opvang worden op individuele 
basis gemaakt voor een bepaalde periode. 

 

Breng- en haaltijden: Tussen 8.30 en 8.45 uur kunt u uw kind(eren) in de ochtend brengen. In de 
middag kunt u uw kind(eren) vanaf 12.50 uur weer komen ophalen. (of 12.20 uur 
op woensdag). Als uw kind gebruik maakt van de middag opvang, kunt u uw 
kind ’s middags om 13.00 uur brengen en om 14.40 u halen.  

 
Indien u andere wensen heeft m.b.t. deze breng en haaltijden dan kunt u dit 
kenbaar maken en zullen we hierover afspraken maken. 

 

Tarieven:   Uurprijs vaste peuteropvang:  € 8,60 
    Uurprijs flexibele verlenging:  € 9,35 
 

Gesloten:   1 week tussen Kerst en Oud op Nieuw 
    de schoolvakanties 
    1 vrij te bepalen studiedag 
    reguliere en erkende feestdagen 

 
Voor de algemene feestdagen en de vrij te bepalen studiedag geldt dat deze 
dagen niet kunnen worden geruild of ingehaald. Er vindt ook geen restitutie van 
betaling plaats. 
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FLEXIBELE PEUTEROPVANG OP MAAT 
 

Openingsdagen: 51 weken per jaar 
5 dagen per week, maandag t/m vrijdag 

 

Openingstijden:  Maandag:  07.30 – 18.00 u 
    Dinsdag: 07.30 – 18.00 u 
    Woensdag: 07.30 – 18.00 u 
    Donderdag:  07.30 – 18.00 u 
    Vrijdag:  07.30 – 18.00 u 
 

Soort opvang: Flexibele peuteropvang binnen een individueel overeengekomen flex-rooster.  
Bij een flexibele opvangovereenkomst is, in tegenstelling tot de vaste 
peuteropvang, de aangevraagde opvang niet gegarandeerd. Flexibele opvang 
is altijd afhankelijk van de mogelijkheden die ons kindercentrum op een 
bepaalde dag heeft. 

     
    Minimale afname per week:   6 uren 
    Minimale afname per opvang-dag:  3 aaneengesloten uren 
  

Aantal weken:  51 weken: Altijd de mogelijkheid tot opvang, geen vakantieweken 
    

Overige afspraken voor deze vorm van opvang worden op individuele basis 
gemaakt voor een bepaalde periode. 

 

Breng- en haaltijden: Flexibele breng- en haaltijden binnen onze reguliere openingstijden.  
 

Tarieven:   Uurprijs € 9,85 
 

Gesloten:   1 week tussen Kerst en Oud op Nieuw 
    1 vrij te bepalen studiedag 
    reguliere en erkende feestdagen 
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INCIDENTELE PEUTEROPVANG 
 

Openingsdagen: 51 weken per jaar 
5 dagen per week, maandag t/m vrijdag 

 

Openingstijden:  Maandag:  07.30 – 18.00 u 
    Dinsdag: 07.30 – 18.00 u 
    Woensdag: 07.30 – 18.00 u 
    Donderdag:  07.30 – 18.00 u 
    Vrijdag:  07.30 – 18.00 u 
 

Soort opvang: Voor Incidentele peuteropvang heeft u geen vaste overeenkomst nodig.  
Bij de incidentele opvang is, in tegenstelling tot de vaste peuteropvang, de 
aangevraagde opvang niet gegarandeerd. Incidentele opvang is altijd 
afhankelijk van de mogelijkheden die ons kindercentrum op een bepaalde dag 
heeft. 

     
    Minimale afname per week:   0 uren 
    Minimale afname per opvang-dag:  3 aaneengesloten uren 
  

Aantal weken:  0 weken: Altijd de mogelijkheid tot opvang 
    

Breng- en haaltijden: Flexibele breng- en haaltijden binnen onze reguliere openingstijden.  
 

Tarieven:   Uurprijs € 10,50 
 

Gesloten:   1 week tussen Kerst en Oud op Nieuw 
    1 vrij te bepalen studiedag 
    reguliere en erkende feestdagen 
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PEUTEROPVANG SUBSIDIE 
 

Openingsdagen: 40 weken per jaar 
5 dagen per week, maandag t/m vrijdag 
 
Indien u wenst gebruik te maken van opvang in de schoolvakanties kunt u kiezen 
voor flexibele dagopvang. 

 

Openingstijden:  Maandag:   08.30 – 12.30 u 
    Dinsdag:  08.30 – 12.30 u en 13.00 – 14.45 u 
    Woensdag:  08.30 – 12.30 u 
    Donderdag:   08.30 – 12.30 u en 13.00 – 14.45 u 
    Vrijdag:   08.30 – 12.30 u 
 

Soort opvang:  Halve dagopvang: 08.30 – 12.30 u  
    Middagopvang: 13.00 – 14.45 u 
     
    Minimale afname 2 dagdelen per week 
 

Aantal weken:  40 weken: in alle schoolvakanties is er geen opvang 
 

Breng- en haaltijden: Tussen 8.30 en 8.45 uur kunt u uw kind(eren) in de ochtend brengen. In de 
middag kunt u uw kind(eren) vanaf 12.20 uur weer komen ophalen. Als uw kind 
gebruik maakt van de middag opvang, kunt u uw kind ’s middags om 13.00 uur 
brengen en om 15.10 u halen.  

 
Indien u andere wensen heeft m.b.t. deze breng en haaltijden dan kunt u dit 
kenbaar maken en zullen we hierover afspraken maken. 

 

Ouderbijdrage:  8 uur per week à € 1,85 per uur 
 

Gesloten:   1 week tussen Kerst en Oud op Nieuw 
    de schoolvakanties 
    1 vrij te bepalen studiedag 
    reguliere en erkende feestdagen 

 
Voor de algemene feestdagen en de vrij te bepalen studiedag geldt dat deze 
dagen niet kunnen worden geruild of ingehaald. Er vindt ook geen restitutie van 
betaling plaats. 
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PEUTEROPVANG SUBSIDIE VVE 
 

Openingsdagen: 40 weken per jaar 
5 dagen per week, maandag t/m vrijdag 
 
Indien u wenst gebruik te maken van opvang in de schoolvakanties kunt u kiezen 
voor flexibele dagopvang. 

 

Openingstijden:  Maandag:   08.30 – 12.30 u 
    Dinsdag:  08.30 – 12.30 u en 13.00 – 14.45 u 
    Woensdag:  08.30 – 12.30 u 
    Donderdag:   08.30 – 12.30 u en 13.00 – 14.45 u 
    Vrijdag:   08.30 – 12.30 u 
 

Soort opvang:  Halve dagopvang: 08.30 – 12.30 u 
    Middagopvang: 13.00 – 14.45 u 
     
    Minimale afname (bij 2 tot 2,5 jaar) 2 dagdelen per week 

Minimale afname (vanaf 2,5 jaar) 3 dagdelen per week 
 

Aantal weken:  40 weken: in alle schoolvakanties is er geen opvang 
 

Breng- en haaltijden: Tussen 8.30 en 8.45 uur kunt u uw kind(eren) in de ochtend brengen. In de 
middag kunt u uw kind(eren) vanaf 12.20 uur weer komen ophalen. Als uw kind 
gebruik maakt van de middag opvang, kunt u uw kind ’s middags om 13.00 uur 
brengen en om 14.40 u halen.  

 
Indien u andere wensen heeft m.b.t. deze breng en haaltijden dan kunt u dit 
kenbaar maken en zullen we hierover afspraken maken. 

 

Ouderbijdrage:  Voor kinderen van 2 tot 2,5 jaar: 8 uur per week à € 0,33 per uur 
    Voor kinderen vanaf 2,5 jaar: 16 uur per week à € 0,33 per uur 
 

Gesloten:   1 week tussen Kerst en Oud op Nieuw 
    de schoolvakanties 
    1 vrij te bepalen studiedag 
    reguliere en erkende feestdagen 

 
Voor de algemene feestdagen en de vrij te bepalen studiedag geldt dat deze 
dagen niet kunnen worden geruild of ingehaald. Er vindt ook geen restitutie van 
betaling plaats. 
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VASTE BUITENSCHOOLSE OPVANG 
 

Openingsdagen: 40 weken per jaar 
5 dagen per week, maandag t/m vrijdag 
 
indien u ook gebruik wilt maken van de opvang in de schoolvakanties kunt u 
kiezen voor een vakantiebudget of flexibele vakantieopvang 

 

Openingstijden:  Maandag:  07.30 – 08.30 u en 14.45 – 18.00 u 
    Dinsdag: 07.30 – 08.30 u en 14.45 – 18.00 u 
    Woensdag: 07.30 – 08.30 u en 12.30 – 18.00 u    
    Donderdag:  07.30 – 08.30 u en 14.45 – 18.00 u 
    Vrijdag:  07.30 – 08.30 u en 14.45 – 18.00 u 
 

Op (on)verwachte lesvrije schooldagen of verkort continurooster kan een BSO-
aanbod worden verzorgd, mits er voldoende personeel beschikbaar is. Deze uren 
worden apart in rekening gebracht als flexibele opvang. 

 

Soort opvang:  Voorschoolse opvang:  07.30 – 8.30 u of  
08.00 – 8.30 u 

Naschoolse opvang: 14.45 – 18.00 u en/of op woensdag van 12.30 – 18.00 u 
     
    Minimale afname 1 middag per week of 2 ochtenden per week 
 

Verlengde/flexibele tijden zijn mogelijk in overleg met de leiding. 
 
Mocht u een keer moeten afwijken van uw reguliere tijden is dit in overleg met de 
leiding altijd te bespreken.  

 

Aantal weken:  40 schoolweken  
 

Breng- en haaltijden: Tussen 7.30 en 8.30 uur kunt u uw kind(eren) in de ochtend brengen. Aan het 
einde van de dag kunt u uw kind(eren) vanaf 17.00 uur weer komen ophalen. 
Maakt u alleen gebruik van de naschoolse opvang dan halen wij uw kind(eren) 
uit school. 

 
Indien u andere wensen heeft m.b.t. deze breng en haaltijden dan kunt u dit 
kenbaar maken en zullen we hierover afspraken maken. 

 

Tarieven:   Uurprijs € 8,60 
 

Gesloten: alle schoolvakanties 
    1 vrij te bepalen studiedag 
    reguliere en erkende feestdagen 

 
Voor de algemene feestdagen en de vrij te bepalen studiedag geldt dat deze 
dagen niet kunnen worden geruild of ingehaald. Er vindt ook geen restitutie van 
betaling plaats. 
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VASTE BUITENSCHOOLSE OPVANG IN COMBINATIE MET FLEXIBELE 
VERLENGING 
 

Openingsdagen: 40 weken per jaar 
5 dagen per week, maandag t/m vrijdag 
 
indien u ook gebruik wilt maken van de opvang in de schoolvakanties kunt u 
kiezen voor een vakantiebudget of flexibele vakantieopvang 

  

Openingstijden:  Maandag:  07.30 – 08.30 u en 14.45 – 18.00 u 
    Dinsdag: 07.30 – 08.30 u en 14.45 – 18.00 u 
    Woensdag: 07.30 – 08.30 u en 12.30 – 18.00 u    
    Donderdag:  07.30 – 08.30 u en 14.45 – 18.00 u 
    Vrijdag:  07.30 – 08.30 u en 14.45 – 18.00 u 

     
Op (on)verwachte lesvrije schooldagen of verkort continurooster kan een BSO-
aanbod worden verzorgd, mits er voldoende personeel beschikbaar is. Deze uren 
worden apart in rekening gebracht als flexibele opvang. 

 

Soort opvang:  Vaste buitenschoolse opvang:  
Voorschoolse opvang:  07.30 – 8.30 u of  

08.00 – 8.30 u 
Naschoolse opvang: 14.45 – 18.00 u en/of op woensdag van 12.30 – 18.00 u 

     
    Minimale afname 1 middag per week of 2 ochtenden per week 
 

Flexibele verlenging:  
U kunt de flexibele verlenging afnemen per half uur, mits aaneengesloten aan 
uw vaste buitenschoolse opvang reservering. Bij de flexibele verlenging is, in 
tegenstelling tot de vaste opvang, de aangevraagde opvang niet 
gegarandeerd. Flexibele verlenging is altijd afhankelijk van de mogelijkheden 
die ons kindercentrum op een bepaalde dag heeft.  
 

Aantal weken:  40 schoolweken  
 

Breng- en haaltijden: Tussen 7.30 en 8.30 uur kunt u uw kind(eren) in de ochtend brengen. Aan het 
einde van de dag kunt u uw kind(eren) vanaf 17.00 uur weer komen ophalen. 
Maakt u alleen gebruik van de naschoolse opvang dan halen wij uw kind(eren) 
uit school. 

  

Tarieven:   Uurprijs buitenschoolse opvang:  € 8,60 
    Uurprijs flexibele verlenging:  € 9,35 
 

Gesloten:   alle schoolvakanties 
    1 vrij te bepalen studiedag 
    reguliere en erkende feestdagen 

 
Voor de algemene feestdagen en de vrij te bepalen studiedag geldt dat deze 
dagen niet kunnen worden geruild of ingehaald. Er vindt ook geen restitutie van 
betaling plaats. 
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VASTE BUITENSCHOOLSE OPVANG IN COMBINATIE MET FLEXIBELE 
OPVANG 
 

Openingsdagen: 40 weken per jaar 
5 dagen per week, maandag t/m vrijdag 
 
indien u ook gebruik wilt maken van de opvang in de schoolvakanties kunt u 
kiezen voor een vakantiebudget of flexibele vakantieopvang 

  

Openingstijden:  Maandag:  07.30 – 08.30 u en 14.45 – 18.00 u 
    Dinsdag: 07.30 – 08.30 u en 14.45 – 18.00 u 
    Woensdag: 07.30 – 08.30 u en 12.30 – 18.00 u    
    Donderdag:  07.30 – 08.30 u en 14.45 – 18.00 u 
    Vrijdag:  07.30 – 08.30 u en 14.45 – 18.00 u 

     
Op (on)verwachte lesvrije schooldagen of verkort continurooster kan een BSO-
aanbod worden verzorgd, mits er voldoende personeel beschikbaar is. Deze uren 
worden apart in rekening gebracht als flexibele opvang. 

 

Soort opvang:  Vaste buitenschoolse opvang:  
Voorschoolse opvang:  07.30 – 8.30 u of  

08.00 – 8.30 u 
Naschoolse opvang: 14.45 – 18.00 u en/of op woensdag van 12.30 – 18.00 u 

     
    Minimale afname 1 middag per week of 2 ochtenden per week 
 

Flexibele buitenschoolse opvang:  
Flexibele buitenschoolse opvang binnen een individueel overeengekomen 
flex-rooster. Bij flexibele opvang is, in tegenstelling tot de vaste buitenschoolse 
opvang, de aangevraagde opvang niet gegarandeerd. Flexibele opvang is altijd 
afhankelijk van de mogelijkheden die ons kindercentrum op een bepaalde dag 
heeft. 

     
    Minimale afname per schoolweek:  0 uren 

Minimale afname per opvang-dag:  3 aaneengesloten uren  
met uitzondering van VSO 
   

Aantal weken:  40 schoolweken  
 

Breng- en haaltijden: Tussen 7.30 en 8.30 uur kunt u uw kind(eren) in de ochtend brengen. Aan het 
einde van de dag kunt u uw kind(eren) vanaf 17.00 uur weer komen ophalen. 
Maakt u alleen gebruik van de naschoolse opvang dan halen wij uw kind(eren) 
uit school. 

 

Tarieven:   Uurprijs buitenschoolse opvang:  € 8,60 
    Uurprijs flexibele opvang:  € 9,35 
 

Gesloten:   alle schoolvakanties 
    1 vrij te bepalen studiedag 
    reguliere en erkende feestdagen 

 
Voor de algemene feestdagen en de vrij te bepalen studiedag geldt dat deze 
dagen niet kunnen worden geruild of ingehaald. Er vindt ook geen restitutie van 
betaling plaats. 

  
 



Overzicht Tarieven Kindercentrum ‘Ut Kerreraad’ Versie 2021 
 

24 

FLEXIBELE BUITENSCHOOLSE OPVANG OP MAAT 
 

Openingsdagen: 40 weken per jaar 
5 dagen per week, maandag t/m vrijdag 
 
indien u ook gebruik wilt maken van de opvang in de schoolvakanties kunt u 
kiezen voor een vakantiebudget of flexibele vakantieopvang (zie pagina 9 en 10) 

  

Openingstijden:  Maandag:  07.30 – 08.30 u en 14.45 – 18.00 u 
    Dinsdag: 07.30 – 08.30 u en 14.45 – 18.00 u 
    Woensdag: 07.30 – 08.30 u en 12.30 – 18.00 u    
    Donderdag:  07.30 – 08.30 u en 14.45 – 18.00 u 
    Vrijdag:  07.30 – 08.30 u en 14.45 – 18.00 u 

     
Op (on)verwachte lesvrije schooldagen of verkort continurooster kan een BSO-
aanbod worden verzorgd, mits er voldoende personeel beschikbaar is. Deze uren 
worden apart in rekening gebracht als flexibele opvang. 

 

Soort opvang: Flexibele buitenschoolse opvang binnen een individueel overeengekomen 
flex-rooster. Bij flexibele opvang is, in tegenstelling tot de vaste buitenschoolse 
opvang, de aangevraagde opvang niet gegarandeerd. Flexibele opvang is altijd 
afhankelijk van de mogelijkheden die ons kindercentrum op een bepaalde dag 
heeft. 

     
    Minimale afname per schoolweek:  3 uren 

Minimale afname per opvang-dag:  3 aaneengesloten uren  
met uitzondering van VSO 

   
Overige afspraken voor deze vorm van opvang worden op individuele basis 
gemaakt voor een bepaalde periode. 

 

Breng- en haaltijden: Tussen 7.30 en 8.30 uur kunt u uw kind(eren) in de ochtend brengen. Aan het 
einde van de dag kunt u uw kind(eren) vanaf 17.00 uur weer komen ophalen. 
Maakt u alleen gebruik van de naschoolse opvang dan halen wij uw kind(eren) 
uit school. 

 
Indien u andere wensen heeft m.b.t. deze breng en haaltijden dan kunt u dit 
kenbaar maken en zullen we hierover afspraken maken. 

 

Tarieven:   Uurprijs € 9,85 
 

Gesloten:   alle schoolvakanties 
    1 vrij te bepalen studiedag 
    reguliere en erkende feestdagen 

 
Voor de algemene feestdagen en de vrij te bepalen studiedag geldt dat deze 
dagen niet kunnen worden geruild of ingehaald. Er vindt ook geen restitutie van 
betaling plaats. 
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INCIDENTELE BUITENSCHOOLSE OPVANG 
 

Openingsdagen: 51 weken per jaar 
5 dagen per week, maandag t/m vrijdag 

 

Openingstijden:  Maandag:  07.30 – 18.00 u 
    Dinsdag: 07.30 – 18.00 u 
    Woensdag: 07.30 – 18.00 u 
    Donderdag:  07.30 – 18.00 u 
    Vrijdag:  07.30 – 18.00 u 
 

Soort opvang: Voor Incidentele buitenschoolse opvang heeft u geen vaste overeenkomst 
nodig. Bij de incidentele opvang is, in tegenstelling tot de vaste opvang, de 
aangevraagde opvang niet gegarandeerd. Incidentele opvang is altijd 
afhankelijk van de mogelijkheden die ons kindercentrum op een bepaalde dag 
heeft. 

     
    Minimale afname per week:   0 uren 
    Minimale afname per opvang-dag:  3 aaneengesloten uren 
  

Aantal weken:  0 weken: Altijd de mogelijkheid tot opvang 
    

Breng- en haaltijden: Flexibele breng- en haaltijden binnen onze reguliere openingstijden.  
 

Tarieven:   Uurprijs € 10,50 
 

Gesloten:   1 week tussen Kerst en Oud op Nieuw 
    1 vrij te bepalen studiedag 
    reguliere en erkende feestdagen 
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VAKANTIEBUDGET VOOR SCHOOLVAKANTIES 
 

Openingsdagen: 11 schoolvakantieweken per jaar 
5 dagen per week, maandag t/m vrijdag 
 

Openingstijden:  Maandag:  07.30 – 18.00 u 
    Dinsdag: 07.30 – 18.00 u     

Woensdag: 07.30 – 18.00 u     
 Donderdag:  07.30 – 18.00 u     

Vrijdag:  07.30 – 18.00 u 
 

Soort opvang: Vakantiebudget voor buitenschoolse opvang binnen de schoolvakanties.  
Het aantal uren van het vakantiebudget wordt voor ieder nieuw kalenderjaar 
vastgesteld. Deze uren worden voor de facturering verdeeld over 12 maanden 
en zijn vrij op te nemen in de schoolvakanties, afhankelijk van de 
mogelijkheden die ons kindercentrum op de gewenste dagen heeft. 

     
    Minimale afname budget per jaar:  50 uren 

Afname per opvang-dag:  5,5 of 10 uren (halve of hele dag) 
     
    Doorgeven benodigde vakantieopvang: minimaal 30 dagen van tevoren 

 
Indien aan het einde van het jaar niet alle uren opgenomen zijn, vervallen deze 
uren en vindt er geen restitutie van betaling plaats. 

 

Breng- en haaltijden: U dient van tevoren aan te geven hoe laat u uw kind(eren) wilt brengen en 
halen.  

 
Indien u andere wensen heeft m.b.t. deze breng en haaltijden dan kunt u dit 
kenbaar maken en zullen we hierover afspraken maken. 

 

Tarieven:   Uurprijs € 8,35 
 

Gesloten:   1 week tussen Kerst en Oud op Nieuw  
de schoolweken 
reguliere en erkende feestdagen 
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FLEXIBELE VAKANTIEOPVANG 
 

Openingsdagen: 11 schoolvakantieweken per jaar 
5 dagen per week, maandag t/m vrijdag 
 

Openingstijden:  Maandag:  07.30 – 18.00 u 
    Dinsdag: 07.30 – 18.00 u     

Woensdag: 07.30 – 18.00 u     
 Donderdag:  07.30 – 18.00 u     

Vrijdag:  07.30 – 18.00 u 
 

Soort opvang: Flexibele buitenschoolse opvang binnen de schoolvakanties.  
Bij de flexibele opvang is, in tegenstelling tot de vaste opvang, de 
aangevraagde opvang niet gegarandeerd. Flexibele opvang is altijd afhankelijk 
van de mogelijkheden die ons kindercentrum op een bepaalde dag heeft. 

     
    Minimale afname per week:   0 uren 

Minimale afname per opvang-dag:  3 aaneengesloten uren  
  

Overige afspraken voor deze vorm van opvang worden op individuele basis 
gemaakt voor een bepaalde periode. 

 

Aantal weken:  0 weken 
    

Breng- en haaltijden: Flexibele breng- en haaltijden binnen onze reguliere openingstijden.   
 

Tarieven:   Uurprijs € 9,85 
Uurprijs € 9,35  (deze uurprijs geldt alleen indien u ook gebruik maakt van 

de vaste 40 weken buitenschoolse opvang)  

 
Gesloten:   1 week tussen Kerst en Oud op Nieuw  

de schoolweken 
reguliere en erkende feestdagen 
 
 

 

 
 
 
 
 


