
          Tarieven 2019
                       Voor de allerkleinste | 0-4 jaar

1e kind 2de kind ev 1e kind 2de kind ev 1e kind 2de kind ev 1e kind 2de kind ev 1e kind 2de kind ev 1e kind 2de kind ev

€ 0,64 € 0,40 € 1,86 € 0,55 € 0,97 € 0,73 € 2,19 € 0,88 € 1,24 € 1,00 € 2,46 € 1,15

0730-1800 | 10,5 uur 45,50 42,00 35,00

0730-1730 | 10 uur 43,33 40,00 33,33

0730-1445 | 7,25 uur 31,42 29,00 24,17

0730-1300 | 5,5 uur 23,83 22,00 18,33

0730-1200 (alleen wo en vr) | 4,5 uur 19,50 18,00 15,00

0800-1800 | 10 uur 43,33 40,00 33,33

0800-1730 | 9,5 uur 41,17 38,00 31,67

0800-1445 | 6,75 uur 29,25 27,00 22,50

0800-1300 | 5 uur 21,67 20,00 16,67

0800-1200 (alleen wo en vr) | 4 uur 17,33 16,00 13,33

1300-1730 | 4,5 uur 19,50 18,00 15,00

1300-1800 | 5 uur 21,67 20,00 16,67

Peuterspeelgroep (2-4 jaar)

0830-1130 | 3 uur 10,00

0830-1200 | 3,5 uur 11,67

warme maaltijd € 2,30

los of als 46 weken-abonnement (In de zomervakantie zijn er geen warme maaltijden)

Rekenvoorbeeld op jaarbasis bij bruto bruto bruto

1e kind 2de kind 1e kind 2de kind 1e kind 2de kind 1e kind 2de kind 1e kind 2de kind 1e kind 2de kind

1 dag per week (07:30-18:00)  € 350,31  €         218,95  €  1.015,91  €        297,77  €    489,69  €       368,42  €   1.104,08  €         441,18  €    521,47  €        420,42  €  1.033,47  €        481,05 
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netto bij netto bij netto bij

aantal 

uur per 

maand
x

Opvang op basis van 52 weken. Bij 52 weken is de Ruiloptie 

inbegrepen, ruilaanvragen dienen aangevraagd te worden via 

het Ouderportaal. Ruilen is alleen mogelijk als de bezetting dit 

toelaat.

Opvang op basis van 48 weken. Vakantieweken dienen minimaal 

2 weken voor aanvang te worden doorgegeven via het 

Ouderportaal. Geen ruilmogelijkheid.

Opvang tijdens de 40 schoolweken. Onder schoolweken verstaan 

wij de 40 landelijke, volgens het ministerie van OC&W 

vastgestelde, schoolweken primair onderwijs in regio Zuid. Geen 

ruilmogelijkheid.

x

40 weken48 weken52 weken

bruto-uurprijs € 8,02 bruto-uurprijs € 8,35 bruto-uurprijs € 8,62

 netto-uurbedrag  netto-uurbedrag aantal 

uur per 

maand

aantal 

uur per 

maand
x

Aan het rekenvoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.

 netto-uurbedrag

inkomen van € 30.000 inkomen van € 60.000

Voor alle pakketten is extra opvang altijd mogelijk (tegen betaling en indien bezetting dit toelaat), Deze opvang is aan te vragen in het Ouderportaal met de optie Incidentele opvang.

Niet afgenomen uren kunnen niet overgenomen worden naar een volgend kalenderjaar en worden niet gecrediteerd.

Bij een aantal ouders blijkt een 52 weken pakket voordeliger te zijn dan een 48 weken pakket. Dit is afhankelijk van het inkomen en het aantal uur maar ook de uurprijs. 

Om een vergelijk te kunnen maken wat de opvang voor u netto gaat kosten raden wij u aan een proefberekening te maken op de site van de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Tussen 0730-0800 uur bieden wij ontbijtservice. Aan deze service zijn geen kosten verbonden. Dit is voor alle groepen mogelijk

De uren per maand zijn gebaseerd op afname van een volledig kalenderjaar. Mocht er geen volledig kalenderjaar worden afgenomen, dan zal de offerte opgemaakt worden op basis van werkelijke aantal opvangweken in de af te nemen periode. 

Ruilen van dagdelen kan alleen met het 52 weken pakket indien groepsgrootte het toelaat. Dit gaat met de optie Ruilen in het Ouderportaal. Bij aanvraag Incidentele opvang zullen de kosten worden doorberekend. Sluitingsdagen van KOOZIE kunnen niet geruild worden

Minimale afname is 1 dagdeel per week.

Prijs is inclusief voeding en luiers (exclusief warme maaltijd).

inkomen van € 30.000 inkomen van € 60.000 inkomen van € 30.000 inkomen van € 60.000

 €      3.620,40  €       4.378,92  €      4.208,40 

inkomen van € 30.000 inkomen van € 60.000inkomen van € 30.000 inkomen van € 60.000 inkomen van € 30.000 inkomen van € 60.000


