Versie januari 2021

Violinde is een stichting zonder winstoogmerk. Wij proberen de uurprijs zo te bepalen, dat deze kostendekkend is en toch ook nog betaalbaar voor zoveel
mogelijk ouders. Onze uurprijs vanaf 1 januari 2021 is € 7,88 voor de BSO en € 8,46 voor de peutergroep. Bij het uurtarief is inbegrepen: biologische
voeding. We werken met contracten voor schoolweken, zonder vakantieopvang voor 40 weken per jaar en met contracten met vakantieopvang voor 47
weken per jaar. Hier vind je onze bruto tarieven. Dit zijn de bedragen die op de factuur komen. Veel mensen hebben recht op kinderopvangtoeslag,
waardoor de nettoprijs vaak veel lager ligt. Meer informatie vind je op www.toeslagen.nl Voor de peutergroep kunnen ouders die recht hebben op
kinderopvangtoeslag mogelijk in aanmerking komen voor een subsidieplek.
dagtarief

maandtarief
met
vakantieopvang

maandtarief
zonder
vakantieopvang

Van 7.30u. tot 8.30u.

€ 7,88

€ 30,86

€ 26,27

Van 6.30u. tot 8.30u.

€ 15,76

€ 61,73

€ 52,53

Tussenblok 12.45u tot 14.30u

€ 15,76

€ 61,73

€ 52,53

Middagblok 12.45u tot 18.00u.

€ 41,37

€ 162,03

€ 137,90

Middagblok van 14.30u tot 18.00u

€ 27,58

€ 108,02

€ 91,93

Voorschoolse opvang

Tarieven BSO

(uurtarief € 7,88)

(uurtarief € 7,88)
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Vakantieopvang BSO

(uurtarief € 7,88)

Vakantieopvang halve dag 8.30u tot 12.30u

€ 31,52

Vakantieopvang korte dag 8.30u tot 14.30u

€ 47,28

Vakantieopvang hele dag 8.30u tot 18.00u.

€ 74,86

dagtarief

maandtarief
met
vakantieopvang

maandtarief
zonder
vakantieopvang

Ochtend 8.30u. tot 12.30u

€ 33,84

€ 132,54

€ 112,80

Verlengde opvang 12.30u tot 14.30u

€ 16,92

€ 66,27

€ 56,40

Tarieven Peutergroep*

(uurtarief € 8,46)

*De peutergroep heeft ook subsidieplekken i.s.m. de gemeente Harderwijk, voor kinderen van 2-4 jaar waarvan de ouders geen recht hebben op
kinderopvangtoeslag. Neem voor meer informatie contact met ons op of kijk op www.violinde.nl

Vakantieopvang Peutergroep

(uurtarief € 8,46)

Vakantieopvang halve dag 8.30u tot 12.30u

€ 33,84

Vakantieopvang korte dag 8.30u tot 14.30u

€ 50,76

Vakantieopvang hele dag 8.30u tot 18.00u.

€ 80,37

