Tarievenlijst Kindcentrum Het P@rk 2020
De peildatum van deze tarievenlijst is 01-01-2020.

Kinderdagverblijf
KDV 40 weken
KDV 48 weken
KDV 52 weken
Incidentele opvang

€ 8,55
€ 8,45
€ 8,20
€ 8,65

U kunt gebruik maken van incidentele opvang wanneer u opvang wilt voor een extra dag buiten uw contract om en bij
opvang zonder contract. Eenmaal gefactureerde incidentele opvang wordt bij geen gebruik niet gecrediteerd, maar kan
als ruildag ingezet worden.

Peuterspeelgroep
PSG 40 weken
Incidentele opvang

€ 8,20
€ 8,65

U kunt gebruik maken van incidentele opvang wanneer u opvang wilt voor een extra dag buiten uw contract om en bij
opvang zonder contract. Eenmaal gefactureerde incidentele opvang wordt bij geen gebruik niet gecrediteerd, maar kan
als ruildag ingezet worden.

Buitenschoolse opvang
BSO/VSO 40 weken
BSO 48 weken
BSO 52 weken
Incidentele opvang

€ 7,70
€ 7,65
€ 7,35
€ 7,85

U kunt gebruik maken van incidentele opvang wanneer u opvang wilt tijdens een studiedag van school*, een extra dag
buiten uw contract om en bij opvang zonder contract. Eenmaal gefactureerde incidentele opvang wordt bij geen
gebruik niet gecrediteerd, maar kan als ruildag ingezet worden.
* bij minimaal 5 aanmeldingen

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld is € 12,50 voor het eerste kind en voor het tweede en derde kind dient u € 7,50 per kind
te betalen. Vanaf het vierde kind is de inschrijving gratis. Uw inschrijving is pas definitief na het voldoen
van het inschrijfgeld.

Kinderopvangtoeslag
Voor al onze opvangmogelijkheden kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. De
maximale uurprijs voor 2020 voor het KDV en de PSG staat vast op € 8,17 en voor de BSO op € 7,02. In
uw aanvraag bij de Belastingdienst dient u de peuterspeelgroep als ‘dagopvang’ op te geven.

Facturatie
U ontvangt maandelijks rond de 22e van ons een factuur voor de daaropvolgende maand per e-mail. Het
factuurbedrag wordt als volgt berekend: (uurtarief x aantal opvanguren per week) x aantal weken / 12
maanden. Bij een andere betalingswijze dan automatische incasso brengen wij per factuur € 5,00 in
rekening.

Kindcentrum Het P@rk, onderdeel van Stichting Archipel Kinderopvang • Troelstralaan 49 A • 6971 CN Brummen •
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Producten Kindcentrum Het P@rk 2020
Kinderdagverblijf
Het kinderdagverblijf is voor kinderen van 0 tot 4 jaar en is geopend op alle
werkdagen in het jaar (52 weken). Een uitzondering hierop zijn de feestdagen. Deze dagen kunt u op een
later tijdstip inhalen indien de groepsgrootte dit toelaat en in overleg met de pedagogisch medewerker*.
Wij hanteren de schoolweken van Kindcentrum Het P@rk en vallen onder basisonderwijs ‘midden’
Nederland. * Ruilbeleid

Producten:
 Hele dag:
 Ochtend optie 1:
 Ochtend optie 2:
 Middag:
 Aansluitend dagdeel na PSG:

07.30 – 18.30 uur
07.30 – 13.30 uur
07.30 – 14.15 uur aansluiting op schooltijd Het P@rk
12.30 – 18.30 uur
13.00 / 14.15 uur tot 18.30 uur

U kunt kiezen voor een 40, 48 of een 52 - wekencontract. Indien u voor 40 weken kiest dan maakt u
gebruik van kinderopvang in de schoolweken. Met een 48- wekencontract neemt u 48 weken in een
kalenderjaar af. De 4 weken die u niet afneemt kunt u naar eigen wens inzetten*.
Een 52- wekencontract zijn alle school- en vakantieweken. Uiteraard is het mogelijk bij een afname van
40 weken om daarnaast extra vakantiedagen af te nemen mits de groepsgrootte het toelaat. Hiervoor
brengen wij incidentele opvang in rekening. * spelregels 48- wekencontract
Prijsvoorbeeld voor 1 kind bij 1 dag in de week:

Toetsingsinkomen

Kosten per maand 2020
KDV 40 weken

Kosten per maand 2020
KDV 48 weken

Kosten per maand 2020
KDV 52 weken

€20.000

€ 25,92

€ 26,70

€ 17,01

€25.000

€ 25,92

€ 26,70

€ 17,01

€30.000

€ 36,10

€ 38,92

€ 30,25

€40.000

€ 51,38

€ 57,26

€ 50,11

€50.000

€ 66,66

€ 75,59

€ 69,97

€60.000

€ 76,84

€ 87,81

€ 83,22

€70.000

€ 104,10

€ 120,52

€ 118,65

De bedragen zijn afgerond en indicatiebedragen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
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Producten Kindcentrum Het P@rk 2020
Peuterspeelgroep
De peuterspeelgroep is voor kinderen van 2 ¼ tot 4 jaar en is geopend tijdens de schoolweken
(40 weken). Een uitzondering hierop zijn de feestdagen. Deze dagen kunt u op een later tijdstip inhalen
indien de groepsgrootte dit toelaat en in overleg met de pedagogisch medewerker*.
Wij hanteren de schoolweken van Kindcentrum Het P@rk en vallen onder basisonderwijs ‘midden’
Nederland. * Ruilbeleid

Producten:
 08.30 – 12.00 uur
 08.30 – 13.00 uur

Extra producten
 07.30 – 08.30 uur
 12.00 – 13.00 uur
 12.00 – 14.15 uur

VVE-programma: 3 tot 4 dagdelen in de week met aanvulling van een
financiële bijdrage van de gemeente. Enkel mogelijk na indicatie vanuit
het consultatiebureau
vooropvang
incl. broodmaaltijd
incl. broodmaaltijd en aansluiting op schooltijd Het P@rk

Indien u niet in aanmerking komt voor de toeslag van de Belasting, kan het zijn dat u wel een
gemeentelijke bijdrage kunt aanvragen. Wij informeren u graag over de gemeentelijke voorwaarden.
Prijsvoorbeeld voor 1 kind bij 2 dagdelen in de week (08.30 – 12.00 uur):

Toetsingsinkomen

Kosten/per maand 2020

Kosten/per week 2020

€20.000

€ 8,32

€ 2,50

€25.000

€ 8,32

€ 2,50

€30.000

€ 14,80

€ 4,44

€40.000

€ 24,53

€ 7,36

€50.000

€ 34,25

€ 10,28

€60.000

€ 40,73

€ 12,22

€70.000

€ 58,08

€ 17,42

De bedragen zijn afgerond en indicatiebedragen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
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Producten Kindcentrum Het P@rk 2020
Buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang is voor kinderen van 4 tot 13 jaar en is geopend op alle werkdagen in het jaar
(52 weken). Een uitzondering hierop zijn de feestdagen. Deze dagen kunt u op een later tijdstip inhalen
indien de groepsgrootte dit toelaat en in overleg met de pedagogisch medewerker*.
Wij hanteren de schoolweken van Kindcentrum Het P@rk en vallen onder basisonderwijs ‘midden’
Nederland. * Ruilbeleid

Producten:
 VSO:
 BSO ma/di/do/vr:
 BSO woe:
 BSO vakantie hele dag:
 BSO vakantie ochtend- kort:
 BSO vakantie ochtend- lang:

07.30 – 08.30 uur
eindtijd school – 17.00/17.30/18.00/18.30 uur
momenteel zijn we op deze dag gesloten
07.30 – 17.00 uur/ 18.30 uur
07.30 – 13.00 uur
07.30 – 13.30 uur/ 14.15 uur

U kunt kiezen voor een 40, 48 of een 52 - wekencontract. Indien u voor 40 weken kiest dan maakt u
gebruik van buitenschoolse opvang in de schoolweken. Met een 48- wekencontract neemt u 48 weken in
een kalenderjaar af. De 4 weken die u niet afneemt kunt u naar eigen wens inzetten*.
Een 52- wekencontract zijn alle school- en vakantieweken. Uiteraard is het mogelijk bij een afname van
40 weken om daarnaast extra vakantiedagen af te nemen mits de groepsgrootte het toelaat. Hiervoor
brengen wij incidentele opvang in rekening. * spelregels 48- wekencontract
Prijsvoorbeeld voor 1 kind bij 1 dagdeel in de week (14.15-18.00 uur):

Toetsingsinkomen

Kosten per maand 2020
BSO 40 weken

Kosten per maand 2020
BSO 48 weken

Kosten per maand 2020
BSO 52 weken

€20.000

€ 12,01

€ 18,07

€ 14,36

€25.000

€ 12,01

€ 18,07

€ 14,36

€30.000

€ 14,99

€ 22,80

€ 19,97

€40.000

€ 19,47

€ 29,90

€ 28,38

€50.000

€ 23,94

€ 37,00

€ 36,79

€60.000

€ 26,93

€ 41,74

€ 42,40

€70.000

€ 34,91

€ 54,41

€ 57,42

De bedragen zijn afgerond en indicatiebedragen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
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