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 Tarieven dagopvang 

KDV De Batavieren, KDV De Watergeuzen en KDV De Romeinen 

 

Dagopvang: Pakket 52 weken ZORGELOOS 

Met dit pakket sta je nooit voor onverwachte kosten en er zitten vele extra’s in. Flesvoeding, flessen, 
slaapzak, reservekleding, gezonde voeding inclusief een warme maaltijd als lunch (voor kinderen vanaf 1 
jaar). Je hoeft alleen maar een knuffeltje voor je kindje mee te nemen. 
En vergeet niet onze onbeperkte ruildagen service. Af en toe een andere of extra werkdag? Of zelf een 
dagje weg? Ruil gewoon je opvangdag zonder extra kosten. De voorwaarden staan op onze website 
www.dekinderhaven.nl.  

Onze openingstijden zijn van 7.30-18.30 uur. Vervroegde opvang van 7.00-7.30 uur is op een aantal 
locaties aan te vragen tegen het flexibele tarief.  

 

* De maandprijs is als volgt berekend: € 9,18 x 11 uur per dag x 52 weken per jaar : 12 maanden.  

Extra betaalde dagopvang bij 52 weken kinderdagverblijf 

  

  

  

Hele dag: 11 uur x € 9,18 € 100,98 
Ochtend/middag: 5,5 uur x € 9,18 

  

  

€   50,49 

 

Dagopvang: Pakket flexibele opvang 

Flexibele opvang bij De Watergeuzen en De Batavieren 

  

  

  

Uurprijs      € 9,99 
 

Flexibele opvang bij De Romeinen (minimale afname is een 

dagdeel (5,5 uur)* 

 

  

  

  

Uurprijs      € 9,62 
*Vanaf 2022 nemen wij geen nieuwe kinderen meer aan voor flexibele opvang bij De Romeinen 

 
Zie voor onze flexibele opvang de voorwaarden op onze website www.dekinderhaven.nl. Het flexibele 
tarief van € 9,99 wordt ook gehanteerd voor onze vervroegde opvang van 7.00–7.30 uur. 

 
Dagopvang: Pakket 40 weken 

Pakket 40 weken 

  

  

  

Uurprijs**      € 9,99 
**Vanaf 2022 nemen wij geen nieuwe kinderen meer aan voor het Pakket 40 weken dagopvang. 

 

Dagopvang        
Dagen Prijs/maand Weken/jaar  Uren/mnd Uurprijs 

1 €      437,58* 52 47,7 € 9,18 
2 €      875,16 52 95,3 € 9,18 

3 €   1.312,74 52 143 € 9,18  

4 €   1.750,32 52 190,7 € 9,18 

5 €   2.187,90 52 238,3 € 9,18 

http://www.dekinderhaven.nl/
http://www.dekinderhaven.nl/
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 Tarieven Buitenschoolse opvang (BSO) 

BSO De Batavieren, BSO De Watergeuzen, BSO De Romeinen, BSO Joppensz en BSO Matilo 

BSO: Pakket 52 weken ZORGELOOS 
Met dit pakket sta je nooit voor onverwachte kosten en er zitten vele extra’s in. Het ophalen en het 
vervoer van kinderen van school naar de BSO, uitjes in de vakanties, alle studie-, ATV- en stakingsdagen 
en natuurlijk gezonde voeding die nodig is op een school- of vakantiedag. Af en toe een andere of extra 
werkdag? Of zelf een dagje weg? Ruil gewoon je opvangdag zonder extra kosten. De voorwaarden staan 
op onze website www.dekinderhaven.nl.  

- In het 52 wekenpakket zijn de school- en vakantiedagen opgenomen die te vinden zijn op onze 
website. Voor extra vrije dagen (studiedagen, ATV-dagen en stakingsdagen) van de scholen 
kunnen kinderen speciaal worden aangemeld. Deze dagen vallen in het pakket BSO 52 weken 
ZORGELOOS. Hier kunnen ruildagen (middels een afwezige vakantiedag) voor ingezet worden. 

- Voor de voorschoolse opvang (VSO) en vervroegde opvang (7-7.30 uur) hanteren wij het 
flexibele uurtarief van € 9,99. 

- Voor de vakantieclub (alleen opvang in vakanties) hanteren wij een uurtarief van € 8,75. 
- Aan onze BSO-locaties zijn specifieke scholen gekoppeld. Deze scholen zijn te vinden op onze 

website www.dekinderhaven.nl. 
 

Ook in 2022 worden de uren berekend volgens het einde van de schooltijd van het kind. In de tabel 
hieronder is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag uitgegaan van 15.00 uur en op woensdag van 
12.30 uur. De werkelijke berekening kan dus per school afwijken.  
 

BSO        
Dagen Prijs/maand weken/jaar Uren/mnd*        Uurprijs 

1  € 193,80 52 22,7 € 8,55 
2 € 387,60 52 45,3 € 8,55 

3 € 581,40 52 68 € 8,55 

4 € 775,20 52 90,7 € 8,55 

Woensdag** € 265,05 

 

 

52 31 € 8,55 
  * Uren zijn als volgt samengesteld: 12 weken vakantie, 11 uur per dag (132 uur per jaar) en  

                    40 schoolweken, 3.5 uur per dag  (140 uur per jaar) 

  ** Woensdagopvang is als volgt samengesteld: 12 weken vakantie, 11 uur per dag (132 uur per jaar) en   

                    40  schoolweken, 6 uur per dag (240 uur per jaar) 

BSO: Pakket 40 weken  

BSO        
Dagen Prijs/maand Weken/jaar Uren/mnd        Uurprijs 

1 € 116,55 40 11,67 € 9,99 
2 € 233,10 40    23,33 € 9,99 

3 € 349,65 40 35 € 9,99 

4 € 466,20 40 46,67 € 9,99 

Woensdag       € 199,80 

 

40 20 € 9,99 
 

  

http://www.dekinderhaven.nl/
http://www.dekinderhaven.nl/
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In het 40 wekenpakket zijn alleen de middagen in de schoolweken opgenomen. Voor vakantiedagen, extra vrije dagen 

(studiedagen) en stakingsdagen van de scholen kunnen kinderen speciaal worden aangemeld; deze dagen worden 

doorberekend als extra vakantieopvang of extra BSO-opvang schooldag tegen het flexibele tarief. Onbeperkte ruildagen zijn 

alleen mogelijk in de 40 schoolweken na schooltijd.  

BSO extra opvang*     

Extra Vakantieopvang (11 uur)    11 uur x uurtarief 

Hele dagopvang tijdens schooldag**  

(7,5 uur) 

              7,5 uur x uurtarief 

uurtarief Extra BSO opvang schooldag (3,5 uur)**  3,5 uur x uurtarief 

Extra BSO opvang schooldag woensdag (6 uur)**  6 uur x uurtarief 

Uurtarief Flexibele opvang BSO    € 9,99 
* Bij BSO extra opvang wordt een tarief per uur berekend. Dit is € 8,55 bij het 52 wekenpakket  

   en € 9,99 bij het 40 wekenpakket. ** Op ma, di, do en vr bij einde schooltijd 15.00 uur en op woe om 12.30 uur. 

De Eetclub: warme maaltijden BSO (prijzen per maand) 

Aantal dagen Eetclub Prijs Eetclub per maand* 

1 € 16,29 

2 € 32,58 

3 € 48,87 
* De prijs per maaltijd is € 4,25. De maandprijs voor warme maaltijden is als volgt berekend: 

    € 4,25 x 46 weken: 12 maanden x het aantal dagen Eetclub per week. Maaltijden kunnen niet geruild worden.  

 


