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Mogelijkheden
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Mogelijkheden

Uurprijs

52 weken opvang

€ 8,46

40 weken opvang

€ 9,78

€ 8,17
€ 9,40

De minimale afname bedraagt één hele dag.
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Klantadvies & Planning kunnen je hierover nader informeren.

Kinderen
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Opvangvorm

Dagopvang, 52 weken

Aantaldagen

1

Bruto gezinsinkomen

€ 52.500,-

Netto uurprijs kind 1

€ 1,62

Netto uurprijs kind 2

€ 0,46 € 0,44
€ 98,80€ 95,-

Totaal netto maandbedrag

€ 1,56
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Wil je boven op je gecontracteerde pakket extra opvang afnemen? Het uurtarief voor deze incidentele opvang
is € 9,78. Onze klantadviseurs informeren je graag over de mogelijkheden.

Kinderen

2

Opvangvorm

Dagopvang, 52 weken

Aantal dagen

1

Bruto gezinsinkomen

€ 70.000,-

Netto uurprijs kind 1

€ 2,43

Netto uurprijs kind 2

€ 0,66

Totaal netto maandbedrag

€ 143,15

Flexibele opvang
Op enkele locaties bieden we flexibele opvang. Onze klantadviseurs kunnen je informeren over de mogelijkheden en
voorwaarden.
Flexibele opvang in uren: Flexibele uren kunnen worden afgenomen tussen 06.45 uur tot 18.30 uur met een minimum
van drie aaneengesloten uren per opvangmoment. De minimum afname bedraagt 32 uur per maand. Vervolgens heb
je keuze uit flexibele opvang op basis van 48, 60, 70, 80, 90 en 100 uur per maand. We hanteren hiervoor een en
hetzelfde uurtarief. Bijkopen van extra uren is mogelijk.

Pakket
Flex 32, 48, 60, 70, 80, 90 en 100 uur

€ 9,98

Extra uren

€ 10,98
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