
 
 
 
 
 
 

Prijslijst Kinderdagverblijf Doortje & Kinderhuis Doortje 2016 
 
Per 1 januari 2016 zal voor de vaste opvang van uw kind(eren) bij Kinderdagverblijf & Kinderhuis Doortje op 
alle groepen het volgende tarief gelden : 
 
Uurprijs:    € 6,89 
Aantal uren per dag:   10,5 uur (geopend van 7:30 uur tot 18:00 uur) 
Aantal weken per jaar:  52 weken geopend 
Minimum afname is:   1 dag per week 
 
Dagen: Kosten per maand  Kosten per jaar  Opvanguren per jaar  Opvanguren per maand 
1 dag:    €    313,50       €     3.762,00      546  uur     45,5 uren 
2 dagen:  €    627,00       €     7.524,00    1092  uur     91,0 uren 
3 dagen:  €    940,50       €   11.286,00      1638  uur   136,5 uren 
4 dagen:  €  1254,00     €   15.048,00    2184  uur    182,0 uren  
5 dagen:  €  1567,50      €   18.810,50   2730  uur   227,5 uren 
 
Halve dagen opvang is mogelijk. Het ruilen van dagen is mogelijk, mits de groepsgrootte van die week het 
toelaat. Op aanvraag is het mogelijk om een extra dag opvang af te nemen.   
 
Per 1 januari 2016 zal voor de flexibele opvang van uw kind(eren) bij Kinderdagverblijf Doortje en Kinderhuis 
Doortje het volgende tarief gelden:   
Uurprijs:    € 7,95  
Aantal uren per dag:   flexibel in te plannen, op aanvraag geopend van 7:00 uur tot 19:00 uur  
Aantal weken per jaar:  52 weken  
Minimum afname is:  8 uur per week  
 
Graag vernemen wij van te voren van welke dagen, breng- en ophaaltijden u wenst gebruik te maken. 
 
De prijzen die per 1 januari 2017 zullen ingaan worden in december 2016 bekend gemaakt. 
 
De maandelijkse kosten voor de vaste opvang van uw kind worden ongeveer 1 week voor het begin van de 
betreffende maand middels een automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Bij flexibele opvang 
worden de uren achteraf berekend en middels een automatische incasso van uw rekening afgeschreven. 
 
Via een opgave van deze kosten bij de belastingdienst kunt u meestal een groot deel van deze kosten vooraf 
vergoedt krijgen. Kijk hiervoor op www.toeslagen.nl. In 2016 vergoedt de belastingdienst tot een maximum 
van € 6,89 per uur.   
 
Wilt u een proefberekening maken? Dit kan op onze website www.kdvdoortje.nl en op www.toeslagen.nl  
 
TIP: Tussen de aanvraag van de kinderopvangtoeslag en ontvangst van de eerste toeslag kan ruim 8 weken 
verstrijken. Wees er dus op tijd bij! Wanneer u het lastig vindt om de kinderopvangtoeslag aan te vragen, 
dan willen wij u daar graag in ondersteunen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Dorothy Vreden 
Directeur Kinderdagverblijf Doortje & Kinderhuis Doortje 
 
 
 
Dahliastraat 55c 
4101 HB Culemborg 
info@kdvdoortje.nl 
www.kdvdoortje.nl 
0345-549977 
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