
 

Overzicht Flex KDV tarieven 2018 

Flexibele opvang voor 0-4 jaar wordt alleen geboden op de locatie Cruquiusweg in Heemstede  

Hoe werk het? 

 U geeft steeds 4 weken van te voren uw opvangwensen per mail door aan onze 
planningsmedewerkers. 

 Uw kindje wordt door ons geplaatst op de door u gewenste dagdelen. 

 Plaatsing kan alleen op hele tijdsblokken: 7:30-18:30 / 7:30-13:00 / 13:00-18:30 uur. 

 U ontvangt maandelijks een factuur van ons voor de afgenomen uren en de kosten worden 
automatisch door ons geïncasseerd.  

 U kunt van te voren de door u aangevraagde opvanguren opgeven bij de kinderopvangtoeslag.  

Om de structuur en de vertrouwdheid van de opvang voor uw kindje te waarborgen adviseren wij u om uw 
kindje minstens 3 x per maand de opvang te laten bezoeken. Vooral zeer jonge kinderen zijn hier erg 
gevoelig voor. 

 
Kosten KDV Flexibel   

Dagdeel Opvangtijd Uren per dag(deel) Uurprijs Bedrag per dag(deel) 

Hele dag 7:30-18:30 uur 11.00 € 8,44 € 92,84 

Ochtend 7:30-13:00 uur 5.5 € 8,44 € 46,42 

Middag  13:00-18:30 uur 5.5 € 8,44 € 46,42 

Onze KDV flex tarieven zijn inclusief: 
- Flesvoeding  
- Luiers  
- Warm eten tussen de middag  
- Fruit en verantwoorde tussendoortjes   
-Handige ouderApp en ouderportaal 
-Digitale foto’s en  dagelijks een verslag van de opvangdag van uw kind  
 
We gebruiken voor luiers het merk Pampers en voor flesvoeding hebben wij standaard Nutrilon en Frisolac. 
Gebruikt u andere flesvoeding dan kunt u dit zelf meegeven en de kosten declareren bij de leidinggevende 
van uw vestiging middels een bonnetje. 
 
Naast onze standaard service biedt Les Petits ook extra diensten aan: 
Kapperservice 0-4 jaar 
Wij hebben een eigen kinderkapster in huis die eens in de 6 weken de vestigingen bezoekt. Zij kan het haar 
van uw kind knippen in de ontspannen sfeer van een vertrouwde omgeving. Middels een knipformulier kunt u 
aangeven hoe u de coupe geknipt zou willen hebben. De kosten voor de kapperservice zijn € 15,00 per 
knipbeurt en worden (indien afgenomen) automatisch geïncasseerd. 


