Prijslijst 2021 De Ridderspeelzaal kinderdagverblijf van 0 tot 4 jaar
De prijs van De Ridderspeelzaal ligt gelijk aan de maximale vergoeding van de belastingdienst.
U profiteert dus van de maximale belastingvoordeel/toeslag. Wij rekenen alleen in hele uren.
Eén dag opvang is 12 uur. Wij zijn open van 06:30-18:30 uur. Een dagje extra opvang of ruilen op verzoek is
mogelijk.
Deze prijslijst is een indicatie. Wij maken een pakket voor u op maat!
Voor een vrijblijvende kostenopgave, kunt u een berekening bij ons opvragen.
Hele dag opvang € 101,52 is € 8,46 per uur, zijnde 12 uren
Halve dag opvang (dagdeel) € 50,76 is € 8,46 per uur, zijnde 6 uren
Flexibele uren € 9,46 per uur
Bij:
½ dag per week
1 dag per week
2 dagen per week
3 dagen per week
4 dagen per week
5 dagen per week

per maand:
€ 219,96
€ 439,92
€ 879,84
€ 1.319,76
€ 1.759,68
€ 2.199,60 nu € 1.945,80

aantal uur per maand:
26
52
104
156
208
260 (30 UREN GRATIS)

Bij 5 dagen opvang neemt u 260 uren af. De belastingdienst vergoed maximaal 230 uren. De Ridderspeelzaal
factureert u ook voor maximaal deze 230 uren. U krijgt dus 30 uren gratis.
Voorwaarden tarieven
Alle prijzen zijn inclusief standaard voeding, uitjes, verschoning voor de KDV en vervoer voor de BSO kinderen.
De Ridderspeelzaal wordt gemachtigd rechtstreeks de belastinggelden te innen via automatische incasso welke als
basis vergoeding geldt op de kinderopvang conform de Wet Kinderopvang.
U betaalt de facturen voorafgaande de maand en voordat de gefactureerde maand van start gaat.
U betaalt GEEN BTW.
Prijswijzigingen zullen en kunnen te allen tijde worden uitgevoerd. U wordt hier tijdig over bericht.
Tijdens vakantie, officiële feestdagen en ziekte worden geen bedragen gerestitueerd.
Bij een contract met vaste dagen mag er geruild worden mits dit tijdig (minimaal één week voor elke maandag) wordt
doorgegeven. (Met uitzondering van een week waarin een officiële feestdag plaatsvindt, in dat geval wordt gekeken
naar de vaste dagen).
Indien sprake is van korte vakanties mogen dagen worden geruild. (Maximaal 1 week buiten het hoogseizoen).
Flexibel tarief
Flexibele opvang, bedraagt gemiddeld € 9,46 per uur. Hierbij gelden alleen hele uren.
Het uurtarief gaat in vanaf het tijdstip welke vooraf is besproken c.q. is doorgegeven.
Dit betreffen uren die men zelf heeft gekozen en afgesproken.
Vakanties en/of vrije dagen worden niet doorberekend, mits dit tijdig (dus minimaal één week voor elke maandag) is
doorgegeven.
Bij officiële feestdagen is restitutie of het ruilen van dagen niet mogelijk.
Dagen welke wij gesloten zijn - buiten de officiële dagen om - worden niet doorberekend, met uitzondering van de
week tussen kerst en oud en nieuw.
Wie betaalt mee aan de kinderopvang
De Wet Kinderopvang regelt de financiering van de opvangkosten. In de nieuwe wet sluiten de ouders zelf een
overeenkomst met het kindercentrum. De Rijksoverheid deelt in deze kosten voor de kinderopvang. Ouders vragen een
tegemoetkoming zelf aan. De belastingdienst voert de regelingen uit en stort de bijdrage in maandelijkse termijnen op de
rekening van de ouders. In de Wet Kinderopvang zijn werkgevers sinds 1 januari 2007 verplicht bij te dragen in de kosten
van de kinderopvang. Ouders ontvangen de werkgeversbijdrage via de belastingdienst.
Bovenstaande regels zijn reeds verwerkt in het uurtarief. Bij ziekte en/of onverwachte afwezigheid is restitutie of
ruilen niet mogelijk.
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Prijslijst 2021 De Ridderspeelzaal Buitenschoolse opvang van 4 tot 12 jaar
De prijs van De Ridderspeelzaal ligt gelijk aan de maximale vergoeding van de Belastingdienst.
U profiteert dus van het maximale. Wij rekenen alleen in hele uren.
Deze prijslijst is een indicatie. Wij maken een pakket voor u op maat!
Voor een vrijblijvende kostenopgave, kunt u een berekening bij ons opvragen.

Bij buitenschoolse opvang zijn wij uitgegaan van 52 weken waarvan 39 weken school en 13 weken
vakantie (incl. studiedagen en margedagen). De gem uurprijs BSO is € 7,27
A) Alleen in de vakantieopvang
(dus niet na schooltijd). Hele dag is 12 uur per dag a € 7,27 per uur voor 13 weken is
€ 94,51 per maand zijnde 13 uur per maand.

B) Opvang na schooltijd excl. vak. U kindje is uit om:
-12 uur tot 18:30 zijnde 23 uur per maand a € 7,27 per uur,
1) € 167,21 2) € 334,42 3) € 501,63 4) € 668,84 5) € 836,05 per maand
-13 uur tot 18:30 zijnde 20 uur per maand a € 7,27 per uur,
1) € 145,40 2) € 290,80 3) € 436,20 4) € 581,60 5) € 727,00 per maand
-Tussen 14 en 16 uur tot 18:30 13 uur per maand a € 7,27 per uur,
1) € 94,51
2) € 189,02 3) € 283,53 4) € 378,04 5) € 472,55 per maand

C) Opvang na schooltijd en hele dagen in de vakantie 13 vakantieweken.
Bij 1 dag vakantieopvang per week € 94,51 per maand a 13 uur opvang per maand
Opvang na schooltijd. Uw kindje is uit om:
-12 uur tot 18:30 en de hele dag tijdens vakantie zijnde 35 uur per maand is
1) € 254,45 2) € 508,90 3) € 763,35 4) € 1.017,80 5) € 1.272,25 per maand
-13 uur tot 18:30 en de hele dag tijdens vakantie zijnde 32 uur per maand is
1) € 232,64 2) € 465,28 3) € 697,92 4) € 930,56 5) € 1.163,20 per maand
-Tussen 14 en 16 uur tot 18:30 en de hele dag tijdens vakantie zijnde 26 uur per maand is
1) € 189,02 2) € 378,04 3) € 567,06 4) € 756,08 5) € 945,10 per maand

D) Opvang na schooltijd en hele dagen in de vakantie 10 vakantieweken.
U betaald dus 3 weken vakantie niet. Deze 3 weken in te delen naar eigen behoefte
Opvang na schooltijd. Uw kindje is uit om:
-12 uur tot 18:30 en de hele dag tijdens vakantie zijnde 33 uur per maand is
1) € 239,91 2) € 479,82 3) € 719,73 4) € 959,64 5) € 1.199,55 per maand
-13 uur tot 18:30 en de hele dag tijdens vakantie zijnde 29 uur per maand is
1) € 210,83 2) € 421,66 3) € 632,49 4) € 843,32 5) € 1054,15 per maand
-Tussen 14 en 16 uur tot 18:30 en de hele dag tijdens vakantie zijnde 23 uur per maand is
1) € 167,21 2) € 334,42 3) € 501,63 4) € 668,84 5) € 836,05 per maand
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E) NIEUW PAKKET! Opvang na schooltijd vanaf aankomst Ridderspeelzaal en hele dagen in de
vakantie tijdens 10 vakantieweken.
U betaald vanaf aankomst bij De Ridderspeelzaal. Opvang en verantwoording BSO vanaf aankomst
Ridderspeelzaal. 3 weken van de 13 weken vakantie geen opvang. Deze 3 weken in te delen naar eigen
behoefte. Opvang na schooltijd. Uw kindje komt aan om:
-12 uur tot 18:30 en de hele dag tijdens vakantie zijnde 33 uur per maand is
1) € 239,91 2) € 479,82 3) € 719,73 4) € 959,64 5) € 1.199,55 per maand
-13 uur tot 18:30 en de hele dag tijdens vakantie zijnde 29 uur per maand is
1) € 210,83 2) € 421,66 3) € 632,49 4) € 843,32 5) € 1054,15 per maand
-Tussen 14 en 16 uur tot 18:30 en de hele dag tijdens vakantie zijnde 23 uur per maand is
1) € 167,21 2) € 334,42 3) € 501,63 4) € 668,84 5) € 836,05 per maand
*Wij bellen u 1 x als uw kindje absent is, vanaf 30 minuten na schooltijd. Bij geen gehoor spreken wij
voicemail in.
F) Voorschoolse opvang excl. vakantie
Per ochtend € 83,38 zijnde 6,67 uur per maand.
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft een uniek
registratienummer. Dit nummer dient door ouders aan de Belastingdienst te worden doorgegeven bij het aanvragen van
een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken
van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat, zoals de
Ridderspeelzaal.

De Landelijk Register Kinderopvang (LRK)-nummers van De Ridderspeelzaal zijn:
LRK-nummer t.b.v. KDV: 767208201
LRK-nummer t.b.v. BSO: 221633893

Deze prijslijst is een indicatie. Wij maken een pakket voor u op maat!
Voor een vrijblijvende kostenopgave, kunt u een berekening bij ons
opvragen.
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