
 
 
 
 
 

 
Culemborg, 22 november 2017 
 
 
Betreft: Prijswijziging vanaf januari 2018 
 
 
Aan: Alle ouders van kinderen die opgevangen worden of gaan worden in 2018 bij Kinderdagverblijf Doortje 
 
 
 
Lieve ouders, 
 
Namens mijzelf en mijn team wil ik jullie hartelijk bedanken voor het afgelopen jaar en kijken wij alweer uit 
naar het jaar 2018! 
 
Iedereen die werkt heeft recht op kinderopvangtoeslag, ook degene die studeren en of halve dagen 
daarnaast werken. Bent u werkzoekende dan heeft u maximaal 6 maanden na het verlies van uw baan recht 
op toeslag, dit is fijn want dat creëert de mogelijkheid om sneller werk te vinden.  
 
Kinderopvang wordt voor alle ouders goedkoper in 2018.  
 
De indexering van de maximum uurtarieven kinderopvangtoeslag 2018 wordt gebaseerd op een correctie 
van de indexering in 2017 van 0,44% en de indexering voor 2018, die 2,3% bedraagt. Dit betekent dat de 
maximum uurtarieven netto met 2,74% worden verhoogd als gevolg van de indexering. Daarnaast worden 
de toetsingsinkomens voor 2018 geïndexeerd met 1,97%. 
 
De belastingdienst heeft het maximaal te vergoeden tarief van € 7,18 per uur in 2017 verhoogd naar € 7,45 
per uur in 2018. 
 
De uur prijzen voor de vaste opvang van KDV Doortje zullen (conform de landelijke verhoging) stijgen. 
Deze wijziging is mede gebaseerd op de  toenemende kosten van de wetswijziging IKK, huisvesting (o.a. 
huur), personeelskosten (CAO verplichtingen) en inkoop van producten.  
 
De nieuwe uurprijzen zijn doorgesproken met de oudercommissie en zij hebben dit goedgekeurd. 
 
De uurprijs voor de vaste opvang in 2018 gaat met 0,27 cent per uur omhoog in verhouding met de uurprijs 
van 2017. De uurprijs voor de flexibele opvang in 2018 gaat met 0,37 cent per uur omhoog in verhouding 
met de uurprijs van 2017.  
 
Hierdoor hebben wij de uurprijs voor vaste opvang vastgesteld op € 7,45, gelijk aan de maximale 
vergoeding van de belastingdienst. De uurprijs voor flexibele opvang is vastgesteld op € 8,65 en wordt 
vergoed vanaf € 7,45. 
 
Heeft u vragen over onze opvangmogelijkheden dan kunt u bellen met 0345-54997, mailen naar 
info@kdvdoortje.nl of kunt u een proefberekening maken via onze website www.kdvdoortje.nl  
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Prijslijst Kinderdagverblijf Doortje 2018 

 
Per 1 januari 2018 zal voor de vaste opvang van uw kind(eren) bij Kinderdagverblijf Doortje op alle 
groepen het volgende tarief gelden : 
 
Uurprijs:        € 7,45    

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: € 338,97 € 4.067,70 546 uur 45,5 uren 
2 dagen: € 677,95 € 8.135,40 1092 uur 91,0 uren 
3 dagen: € 1.016,92 € 12.203,10 1638 uur 136,5 uren 
4 dagen: € 1.355,90 € 16.270,80 2184 uur 182,0 uren 
5 dagen: € 1.694,87 € 20.338,44 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 2018 zal voor de flexibele opvang van uw kind(eren) bij Kinderdagverblijf Doortje het 
volgende tarief gelden:  
 
Uurprijs:   € 8,65 
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 minimaal 2 tot maximaal 1 week van te voren van welke dagen, breng- en ophaaltijden 
u wenst gebruik te maken. 
 
De prijzen die per 1 januari 2019 zullen ingaan worden in november/december 2018 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 of vooruit 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 2018 vergoedt de belastingdienst tot een maximum 
van € 7,45 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 lieve groet,  
Dorothy Vreden  
Directeur Kinderdagverblijf Doortje  
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