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Tarieflijst Kinderdagverblijf Doortje 2019 

 
De tarieflijst weergeeft de wijzigingen die u door mag geven aan de belastingdienst (uurtarief en aantal 
uren).  
 
Per 1 januari 2019 zal voor de vaste opvang van uw kind(eren) bij Kinderdagverblijf Doortje op alle groepen 
het volgende tarief gelden: 
 
Uurtarief:    € 8,02 
Aantal uren per dag:   11 uur (geopend v.a. 07.00 uur tot 18.15 uur)  
Aantal weken per jaar:   52 weken  
Minimale afname:   1 dag per week 
 
Dag(en):   Gemiddelde opvang uren per maand:   Tarief per maand: 
 
1 dag     48 uur     € 384,96 
2 dagen    96 uur     € 769,92 
3 dagen    144 uur     € 1.154,88 
4 dagen    192 uur     € 1.539,84 
5 dagen    240 uur     € 1.924,80 
 
Extra dagopvang:  Opvanguren per keer:    Tarief per keer: 
 
Dagdeel (ochtend/middag)  5,5 uur     € 44,11 
(07:15 tot 13:00/13:00 tot 18:15) 
  
1 dag     11 uur     € 88,22 
(07:15 tot 18:15 uur) 
 
Halve dagopvang is mogelijk in combinatie met 1 hele dag per week, indien de bezetting dit toelaat. 
Heeft u incidenteel een extra dag of dagdeel opvang nodig? Dan kun u dit aanvragen via info@kdvdoortje.nl.  
 
Per 1 januari 2019 zal voor flexibele opvang van uw kind(eren) bij Kinderdagverblijf Doortje het volgende 
tarief gelden: 
 
Uurtarief:    € 9,05 
Aantal weken per jaar:   52 weken  
Minimum afname per week:   11 uur per week flexibel in te roosteren op aanvraag 
 
Graag vernemen wij minimaal 4 weken van tevoren van welke dagen, breng – en haaltijden u gebruik wenst 
te maken. U kunt flexibele opvang niet vastzetten voor langere periode dit is alleen mogelijk bij vaste 
opvang. Bij flexibele opvang loopt u het risico dat de groepsgrootte voor de gewenste dag/tijd de plaatsing 
niet altijd toelaat waardoor de plaatsing niet mogelijk is, wij bieden u dan een alternatieve dag/dagdeel aan. 
Flexibele opvang kunt u tot 24 uur van tevoren schriftelijk annuleren, met het in acht nemen van de minimale 
afname. Wanneer u niet tijdig annuleert zullen de gereserveerde uren in rekening gebracht worden.  
 
Via een opgave van deze kosten bij de belastingdienst kunt u meestal een groot deel van deze kosten vooraf 
vergoed krijgen. Kijk hiervoor op www.toeslagen.nl. In 2019 vergoedt de belastingdienst tot een maximum 
van € 8,02 per uur. Wilt u een proefberekening maken? Dit kan op www.toeslagen.nl.  
 
TIP: De belastingdienst keert enkel afgeronde uren uit. U dient dus enkel afgeronde uren door te geven. Let u erop dat u deze wijziging 
tijdig doorgeeft aan de belastingdienst i.v.m. de minimale verwerkingstijd van 2 tot 4 weken. Vraagt u voor het eerst 
kinderopvangtoeslag aan dan kan de verwerkingstijd 4 tot 8 weken zijn.  

 
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  
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