
PRIJSLIJST 2019 KINDEROPVANG BALOE

KINDERDAGVERBLIJF

Contract: dagelijkse opvang gedurende het hele jaar (52 weken) van maandag t/m vrijdag

Contract van 7.30 tot 18.00 uur 10,5 uur per dag

2.730,00 uren per jaar

8,45 euro per uur

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

per maand uren 45,50 91,00 136,50 182,00 227,50

prijs € 384,48 € 768,95 € 1.153,43 € 1.537,90 € 1.922,38

Contract: dagelijkse opvang gedurende 49 weken per jaar van maandag t/m vrijdag

LET OP: dit contract wordt in 12 gelijke maandelijkse termijnen in rekening gebracht

Contract van 7.30 tot 18.00 uur 10,5 uur per dag

2.572,50 uren per jaar

8,79 euro per uur

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

per maand uren 42,88 85,76 128,64 171,52 214,40

prijs € 376,92 € 753,83 € 1.130,75 € 1.507,66 € 1.884,58

Contract van 8 tot 15.00 uur (schooltijd) 7 uur per dag

1.820,00 uren per jaar

9,65 euro per uur

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

per maand uren 30,33 60,66 90,99 121,32 151,65

prijs € 292,68 € 585,37 € 878,05 € 1.170,74 € 1.463,42

Contract van 7.00 tot 18.30 uur (verlengd) 11,5 uur per dag

2.990,00 uren per jaar

8,10 euro per uur

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

per maand uren 49,83 99,66 149,49 199,32 249,15

prijs € 403,62 € 807,25 € 1.210,87 € 1.614,49 € 2.018,12

  

Contract voor 6 uur per dag (ochtenden)

Contract van 7 tot 13.00 uur 

1.560,00 uren per jaar

8,61 euro per uur

1X1/2 dag 2X1/2 dag 3X1/2 dag 4X1/2 dag 5X 1/2 dag

per maand uren 26,00 52,00 78,00 104,00 130,00

prijs € 223,86 € 447,72 € 671,58 € 895,44 € 1.119,30

Kijk voor de voorwaarden per contract op onze website

Staat het door u gewenste contract hier niet tussen? Bijvoorbeeld omdat u flexibele opvang wenst, 

neemt u dan contact op met onze planningsmedewerkster voor de mogelijkheden.


