
 

 

 

Overzicht KDV tarieven 2023 

De opvangkosten zijn berekend over het aantal contractweken (52, 48 of 40 weken) en gedeeld door 12 maanden. 

U betaalt dus (bij een ongewijzigd contract) het hele jaar hetzelfde maandtarief.  

KDV 52 weken (inclusief alle schoolvakanties) 

De uren per maand zijn inclusief  opvang in 12 schoolvakantieweken.   

Dagdeel 

 

Opvangtijd Uren per maand Uurprijs Bedrag per maand 

Hele dag 7:30-18:30 uur 47.80 € 10,28 € 491,44 

Ochtend (alleen woe/vrij) 7:30-13:00 uur 23,90 € 10,28 € 245,72 

Middag (alleen woe/vrij) 13:00-18:30 uur  23.90 

 

€ 10,28 € 245,72 

KDV 48 weken (zonder opvang in de middelste zomervakantieweken) 

De uren per maand zijn inclusief  opvang in 8 schoolvakantieweken  van 7:30-18:30 uur.  

Er is geen opvang in week 31 t/m 34 (31 juli - 25 augustus). 

Dagdeel 

 

Opvangtijd Uren per maand Uurprijs Bedrag per maand 

Hele dag 7:30-18:30 uur 44,13 € 11,00 € 485,50 

Ochtend (alleen woe/vrij) 7:30-13:00 uur 22,07 € 11,00 € 242,75 

Middag (alleen woe/vrij) 13:00-18:30 uur  22,07 

 

€ 11,00 € 242,75 

KDV 40 weken (zonder opvang in schoolvakanties) 

De uren per maand zijn exclusief schoolvakanties. 

Dagdeel 

 

Opvangtijd Uren per maand Uurprijs Bedrag per maand 

Hele dag 7:30-18:30 uur 36,80 € 12,34 € 454,01 

Ochtend (alleen woe/vrij) 7:30-13:00 uur 18,40 € 12,34 € 227,00 

Middag (alleen woe/vrij) 13:00-18:30 uur  18,40 

 

€ 12,34 € 227,00 

Onze KDV tarieven zijn inclusief: 

- Flesvoeding  

- Luiers  

- Warm eten tussen de middag  

- Fruit en verantwoorde tussendoortjes   

Gebruikt u andere flesvoeding dan op de locatie gebruikt wordt dan kunt u dit zelf meegeven en de kosten declareren bij 

de leidinggevende van uw vestiging middels een bonnetje. 

 

Extra opvang 

De uurprijs voor een incidentele dag extra opvang is € 11,00 en kan alleen in hele tijdsblokken van 11 uur (hele dag) of 

5,5 uur (halve dag) worden afgenomen. Het is ook mogelijk om deze extra opvang te betalen met uw tegoed. 


