Tarieven dagopvang
2022
Op de Ganzebloem bieden we naast ons reguliere
peuteraanbod ook verlenging aan, zodat hierdoor
dagopvang mogelijk is voor peuters vanaf 2 jaar en 3
maanden.
Een stapje vooruit
Kinderopvang Potje Knor is het gehele jaar alle werkdagen
open van 7:00 uur tot 19:00 uur. Potje Knor zorgt voor de
kinderen en voor de ouders. U krijgt flexibele opvang en
lange openingstijden. Voor ouders die werken in de zorg,
het onderwijs of in onregelmatige diensten, biedt Potje Knor
passende contracten.
Onderstaande tarieven zijn inclusief alle voeding (dranken, brood, beleg,
fruit en dergelijke), met uitzondering van specifieke dieet producten.

Tarieven van paketten dagopvang (als uitbreiding op het peuteraanbod)
Code

Product

Uren per dag

Uurtarief

Kosten per keer

DO 07

Hele dag 11 uur:07:30 - 18:30, 40 schoolweken

11

€ 8,98

€ 98,78

DO 08

Korte dag 6,5 uur: 07:30 - 14:00, 40 schoolweken

6,5

€ 9,62

€ 62,53

DO 09

Verlenging dagopvang kort: 12:30 - 14:00,
40 schoolweken

1,5

€ 8,98

€ 13,47

DO 10

Verlenging dagopvang lang: 12:30 - 18:30,
40 schoolweken

6

€ 8,98

€ 53,88

DO 11

Vervroegde opvang: 07:00 - 07:30,
40 schoolweken

0,5

€ 11,54

€ 5,77

DO 12

Vervroegd peuteraanbod 07:30 - 08:30,
40 schoolweken

1

€ 9,62

€ 9,62

DO 13

Halve vakantiedag * 07:30 - 13:00

5,5

€ 9,62

€ 52,91

DO 14

Halve vakantiedag * 13:00 - 18:30

5,5

€ 9,62

€ 52,91

DO 22

Extra opvang

€11,54

*Uiteraard kunt u twee halve dagen combineren om een hele dag opvang af te nemen tijdens de vakantie.

Extra opvang
Heeft u plotseling extra opvang nodig, dan kunt u dit altijd aanvragen. Op basis van de huidige bezetting
op de betreffende locatie/groep beoordelen we of we deze opvang kunnen bieden. Opvang is pas
gegarandeerd wanneer u hiervan een bevestiging per mail ontvangt. Opvang moet minimaal één werkdag
vooraf aangevraagd worden.

Wet Kinderopvang
U kunt in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag van de overheid. Die toeslag is afhankelijk van
uw inkomen en kan oplopen tot ruim 90% van de kosten!
De toeslag voor het tweede kind is altijd hoger dan voor het eerste kind in de
opvang. Op Toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken en uw maandelijkse toeslag berekenen en
aanvragen. Alle uren die Potje Knor in rekening brengt, komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Bij
onderstaande tarieven is geen rekening gehouden met de toeslag, deze toeslag ontvangt u zelf. De tarieven
worden ieder jaar aangepast en gaan steeds per 1 januari in.

Contracten uitbreiding peuteraanbod
Neemt u momenteel minimaal 2 ochtenden peuteraanbod af, dan kunt u dit eventueel verlengen of uitbreiden met onderstaande producten.
•
Vervroegd vanaf 7:30 uur (tot start peuteraanbod om 8:30 uur)
•
Verlengd tot 14:00 uur (na einde peuteraanbod om 12:30 uur)
•
Verlengd tot 18:30 uur (na einde peuteraanbod om 12:30 uur)
•
Hele dag 11 uur (7:30 – 18:30 uur)
•
Korte dag 6,5 uur (7:30 – 14:00 uur)
•
Opvang tijdens vakanties (halve of hele dag)

Opvang tijdens vakanties (halve of hele dag)
U geeft minimaal 1 maand vooraf aan ons door welke dag uw kind gebruik maakt van onze vakantie dagopvang. Hele dagen zijn op basis van 11 uur: van 7:30 tot 18:30 uur. Halve dagen zijn op basis van 5,5uur: van
7:30 tot 13:00 uur of van 13:00 tot 18:30 uur. U neemt per keer óf een halve óf een hele dag opvang af.
Indien u later opgeeft beoordelen we de aanvraag op volgorde van binnenkomst.
De volgende mogelijkheden worden op basis van beschikbaarheid aangeboden:
•
Vervroegde opvang (vanaf 7:00 uur)
•
Extra opvang

Vervroegde opvang
Heeft u op één of meerdere dagen opvang nodig vanaf 7:00 uur dan kunt u uw opvang mogelijk uitbreiden met dit product. Dit betreft een structureel product en kan niet op incidentele basis ingezet worden.

Extra opvang
Heeft u plotseling extra opvang nodig, dan kunt u dit altijd aanvragen. Op
basis van de huidige bezetting op de betreffende locatie/groep beoordelen we of we deze opvang kunnen bieden. Opvang is pas gegarandeerd wanneer u hiervan een bevestiging per mail ontvangt.
Opvang moet minimaal één werkdag vooraf aangevraagd
worden.
Voor de structurele opvang ontvangt u 12 gelijke
maandfacturen. Flexibele opvang, vakantieopvang en
extra opvang worden maandelijks achteraf gefactureerd en gaan in overleg met onze medewerker
kindplanning.

Toeslag belastingdienst
klik hier voor actuele tabel
kinderopvangtoeslag
2022

