
Tarieven 2022 

Tarieven Kinderdagverblijf 

 Opvang Uurtarief Kosten per maand  

Vaste opvang (52 weken) 

• 07.30 tot 18.30 uur 
• 07.30 tot 13.00 uur 

• 13.00 tot 18.30 uur 

 

€ 8,50   
€ 8,63  

€ 8,63  

 

€ 405,17  
€ 205,68  

€ 205,68  

Flexibele opvang1 

• 07.30 tot 18.30 uur 
• 07.30 tot 13.00 uur 
• 13.00 tot 18.30 uur 

 

€ 8,63  
€ 8,63  
€ 8,63  

 

€ 411,36  
€ 205,68  
€ 205,68  

Vervroegde opvang (vast) 
• 07.00 tot 07.30 uur 

 
€ 17,26  

 
€ 37,40  

Peuterspeelzaaltijden 
• 08.30 tot 12.30 uur 

 

 
€ 8,63  

40 weken 
€ 115,07  

 

52 weken 
€ 149,57  

 

Tarief Kinderdagverblijf Picobello 

Opvang Uurtarief Kosten per maand  

Vaste opvang (52 weken) 
• 07.30 tot 18.30 uur 

• 07.30 tot 13.00 uur 
• 13.00 tot 18.30 uur 

 
€ 9,55  

€ 9,70  
€ 9,70  

 
€ 455,22  

€ 231,18  
€ 231,18  

Flexibele opvang2 

• 07.30 tot 18.30 uur 
• 07.30 tot 13.00 uur 

• 13.00 tot 18.30 uur 

 

€ 9,70  
€ 9,70  

€ 9,70  

 

€ 462,37  
€ 231,18  

€ 231,18  

 

 

Tarieven Peuteropvang 

Opvang Uurtarief Kosten per maand  

Vaste opvang (40 weken) 
• 08.30 tot 12.30 

Flexibele opvang 
• 08.30 tot 12.30 

 
€ 8,50  

 
€ 8,67  

 
€ 113,33  

 
€ 115,60  

 

De peuteropvang is tijdens schoolvakanties gesloten. Kits Oonlie factureert 12 

maanden per jaar. De kosten voor 40 weken opvang worden dus verspreid over 

het gehele jaar. 

 

 

 
1 Uitgaande van één dag(deel) per week, maar afname is niet verplicht 
2 Uitgaande van één dag(deel) per week, maar afname is niet verplicht 



Geen recht op kinderopvangtoeslag? 

Wanneer u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag kunt u wellicht via 

Kits Oonlie in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de gemeente. Voor 

meer informatie, kunt u contact opnemen met de Centrale administratie van Kits 

Oonlie; 072-5323576 of info@kits-oonlie.nl.  

 

Tarieven Buitenschoolse opvang 

Kits Oonlie biedt zowel voorschoolse opvang als naschoolse opvang aan. Bij de 

naschoolse opvang wordt onderscheid gemaakt tussen inclusief en exclusief 

vakantieopvang. U kunt er ook voor kiezen om alleen vakantieopvang af te 

nemen. Daarnaast biedt Kits Oonlie de mogelijkheid om de buitenschoolse 

opvang flexibel af te nemen.  

Vaste opvang  

Opvang Uurtarief Kosten per maand  

Voorschoolse opvang 
• 07.00 tot 07.30 uur 

• 07.30 tot 08.15 uur 
• 07.30 tot 08.30 uur 

Naschoolse opvang  

• 12.00 tot 16.30 uur 
• 12.00 tot 18.30 uur 

• 14.00 tot 16.30 uur 
• 14.00 tot 18.30 uur 
• 14.15 tot 16.30 uur 

• 14.15 tot 18.30 uur 
• 14.30 tot 16.30 uur 

• 14.30 tot 18.30 uur 
Vakantie opvang 

• 7.30 tot 18.30 

6 weken per schooljaar 
• 7.30 tot 18.30 

12 weken per schooljaar 

 
€ 17,90 

€ 8,95   
€ 8,95  

 

€ 8,95  
€ 8,34  

€ 8,95  
€ 8,34  
€ 8,95  

€ 8,34   
€ 8,95  

€ 8,34  
 
 

€ 8,34 
 

€ 8,34  
 

 
€ 29,83  

€ 22,38   
€ 29,83  

 

€ 134,25  
€ 180,70  

€ 74,58  
€ 125,10  
€ 67,13  

€ 118,15  
€ 59,67  

€ 111,20  
 
 

€ 45,87  
 

€ 91,74  
 

 

Flexibele opvang3 

Opvang Uurtarief Kosten per dagdeel  

Voorschoolse opvang 
• 07.30 tot 08.15 uur 

• 07.30 tot 08.30 uur 
Naschoolse opvang  

• 12.00 tot 16.30 uur 
• 12.00 tot 18.30 uur 
• 14.00 tot 16.30 uur 

 
€ 8,95   

€ 8,95  
 

€ 8,95  
€ 8,95  
€ 8,95  

   
€ 6,71   

€ 8,95  
 

€ 40,28  
€ 58,18  
€ 22,38  

 
3 De kosten worden per extra afgenomen dagdeel weergegeven.  
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• 14.00 tot 18.30 uur 
• 14.15 tot 16.30 uur 
• 14.15 tot 18.30 uur 

• 14.30 tot 16.30 uur 
• 14.30 tot 18.30 uur 

Vakantie opvang 
• 7.30 tot 18.30 

€ 8,95  
€ 8,95  
€ 8,95  

€ 8,95  
€ 8,95  

 
€ 8,95 

€ 40,28  
€ 20,14  
€ 38,04  

€ 17,90  
€ 35,80  

 
€ 98,45  

 

De kosten voor 40 weken opvang per schooljaar worden verspreid over 12 

maanden zodat u geen wijzigingen hoeft door te geven aan de belastingdienst. 

De kosten voor de naschoolse opvang zijn exclusief vakantieopvang.  

 

De vakantieopvang loopt bij Kits Oonlie van schooljaar tot schooljaar. Ook deze 

kosten worden verspreid over 12 maanden zodat u geen wijzigingen gedurende 

het jaar hoeft door de geven aan de belastingdienst. Daarmee bouwt u 

maandelijks een aantal vakantiedagen op, welke u in de vakanties of tijdens 

studiedagen kunt inzetten. 

 

 


