Tarieven per 1-1-2020
Naam product
KINDEROPVANG 0 - 4 jaar

Prijs per uur

TIJDEN

hele dagopvang
halve dagopvang

€ 8,17
€ 8,56

7.30 tot 18.00 uur
7.30 tot 12.45 of van 12.45 tot 18.00 uur

Flexibel dagdeel

€ 9,17 dagdeel 5,25 uur

SPEEL-/LEERGROEP 2-4 jaar
in schoolweken gemeente Berkelland en Lochem
in schoolweken gemeente Bronckhorst en Zutphen

€ 8,48 8.30 tot 12.00 uur na de zomervakantie 8.30-12.30
€ 8,17 8.30 tot 12.30 uur

BUITENSCHOOLSE OPVANG 4-13 jaar
NSO Inclusief vakantieopvang

€ 7,02 zie locatie-informatie op de website

NSO Exclusief vakantieopvang

€ 8,05 zie locatie-informatie op de website

Voorschoolse opvang VSO

€ 8,05

Blok NSO flexibel
Blok VSO flexibel

€ 8,50
€ 8,50

Flexibele vakantieopvang (per dagdeel van 5,5 uur af te nemen)

€ 8,50

GASTOUDEROPVANG

7.00 tot 08.30 uur in schoolweken

vraagouder betaalt gastouder ontvangt per uur; adviestarief¹
per uur²/ ³ < 1.500 uur vanaf 1.500 vanaf 2.500 > 3.500 uur

GOO dagopvang
dagtarief 06.00 - 19.00 uur; per uur
avondtarief na 19.00 uur/weekendtarief; per uur
nachttarief 23.00 - 06.00 uur; per uur
GOO buitenschools
dagtarief 06.00 - 19.00 uur; per uur
avondtarief na 19.00 uur/weekendtarief; per uur
nachttarief 23.00 - 06.00 uur; per uur

€ 6,65
€ 7,80
€ 3,00

€ 5,20
€ 6,45
€ 2,69

€ 5,45
€ 6,70
€ 2,69

€ 5,70
€ 6,95
€ 2,69

€ 5,95
€ 7,20
€ 2,69

€ 7,05
€ 7,80
€ 3,00

€ 5,30
€ 6,45
€ 2,69

€ 5,55
€ 6,70
€ 2,69

€ 5,80
€ 6,95
€ 2,69

€ 6,05
€ 7,20
€ 2,69

¹zodra de gastouder in de periode van 1 januari tot en met 31 december van enig jaar het aantal genoemde opvanguren overschrijdt, wordt de
vergoeding voor dag-, avond- en weekenduren met resp. € 0,25/€ 0,50/€ 0,75 per uur verhoogd.
De hoogte van de bonus ligt nooit hoger dan het totaal van de bemiddelingskosten.

Dienstverlening aan huis minimaal € 12,20/per uur/gezin incl. vakantiegeld en vakantiedagen
excl. bemiddelingskosten ad € 1,45 (dagopvang) en € 1,75 (buitenschools). De bonusregeling geldt niet voor dienstverlening aan huis.

overige vergoedingen (adviestarieven)
eten/drinken
- ontbijt/lunch < 2 jaar; per maaltijd
- ontbijt/lunch >2 jaar; per maaltijd
- warme maaltijd; per maaltijd
tussendoortjes; per dag
reiskosten brengen-halen kinderen school

per keer: per keer:
€ 0,50
€ 0,75
€ 1,60
€ 0,50
per km:
€ 0,19

€ 0,50
€ 0,75
€ 1,60
€ 0,50
per km:
€ 0,19

²Indien de gastouder een hoger/lager uurtarief berekent dan het adviestarief, is het uurtarief hoger/lager gelijk aan de afwijking
³Maximale bemiddelingskosten per gezin/maand € 150,--

versie: 1
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