Speelatelier
De Bakermat
Peuterspeelzaal
Kinderdagverblijf

Adres:
Hortensiastraat 2
6832 AZ Arnhem
Telefoon:
026 – 737 0215

TARIEVEN 2021
KDV (0 – 4 jaar) opvangmogelijkheden:
Speelatelier De Bakermat biedt kinderdagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Uw kind kan
hele dagen, korte dagen of halve dagen gebruik maken van onze opvang. Om zoveel mogelijk aan te sluiten
bij uw wensen en behoeften, bieden wij twee contractvormen voor de kinderdagopvang: 51 en 40 weken.
U kunt dagen die u niet opneemt van uw vaste contract in beperkte mate ruilen. U kunt, indien er plaats is,
extra dagdelen losse opvang afnemen. Aanvragen voor ruil of losse opvang kunnen geaccepteerd of
afgewezen worden. Bepalend is hierbij de kind-leidster ratio.
Daarnaast bieden wij ook peuteropvang van 8:30 – 12:30 uur. Een peuterprogramma is er op gericht om
samen te leren spelen, spreken en zingen en is inclusief een broodmaaltijd aan het einde van de ochtend.
Opvang gedurende 51 en 40 weken per jaar.
Hele dag opvang
van 07:30 – 18:30 uur
Korte dag opvang
van 07:30 – 15:00 uur
Halve dag opvang
van 07:30 – 13:00 uur of van 13:00 – 18:30 uur
Peuteropvang
van 8:30 – 12:30 uur (alleen 40 weken)
Losse opvang
indien er plaats is kunt u ook extra opvangdagen of dagdelen kopen.
Ruilen
indien er plaats is en tijdig aangegeven kunt u ook dagen ruilen.
Kinderopvang gedurende 51 weken per jaar, de week na of rond de Kerst is de Bakermat vijf
werkdagen gesloten.
Op nationale feestdagen (nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koninginnedag, Bevrijdingsdag (eens in de vijf
jaar), Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag) is de opvang gesloten. De Kerstweek
van vijf werkdagen dat de Bakermat gesloten is verschilt ieder jaar iets. Voor 2021-2022 is de Bakermat
gesloten van maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 31 december 2021.
Kinderopvang gedurende 40 schoolweken per jaar
Kinderopvang gedurende de schoolweken voor basisscholen van regio zuid. De schoolweken zijn vastgesteld
conform de school- en vakantieweken van de Parcivalschool en het ROC Rijn IJssel.
Peuteropvang gedurende 40 weken per jaar
Voor de peuters vanaf 2 jaar bieden we peuteropvang met een eigen peuterprogramma in de Kabouterschool
van 8:30 – 12:30 uur gedurende de 40 schoolweken. De kinderen eten een broodmaaltijd aan het einde van
de ochtend. Het uurtarief voor de peuteropvang / Kabouterschool is € 9,20. Voor minimuminkomens
rekenen we een verlaagd uurtarief van € 8,46. NB Voor minimuminkomens die 4 peuterochtenden
afnemen is de maandelijkse eigen bijdrage € 18,05 (€ 0,34 per uur).

Studententarief
Je bent student als: je niet ouder bent dan 27 jaar; je ingeschreven staat bij de DUO; je woonsituatie bij de
DUO ‘uitwonend’ is.
Gratis ruilen, mits …
Ruilen van dagen is gratis mits de ruil tussen twee weken en drie maanden is. Voor crisisruilen binnen twee
weken wordt € 7,50 administratiekosten gerekend. Ruilen verder dan drie maanden worden niet behandeld.
Met 40 weken opvang kan twee keer per kalenderjaar geruild worden, met 51 weken kan drie keer geruild
worden. Na 2 resp. 3 gebruikte ruilen kan er dat kalenderjaar niet meer geruild worden. Extra opvang
aanvragen blijft wel mogelijk. Geruild kunnen worden een hele dag voor een hele dag, een korte dag voor een
korte dag en een halve dag voor een halve dag.

Email: info@speelatelierdebakermat.nl
Web: www.speelatelierdebakermat.nl

IBAN: NL92 INGB 0005 4766 33 t.n.v. Speelatelier De Bakermat, Arnhem
Landelijk Register Kinderopvang nummer 184131947
Kamer van Koophandel nummer 50049542

Uurtarieven KDV 2021
Product

Tijden

Student Full time 40 weken

Hele dag opvang

07:30-18:30

€ 8,77

€ 9,31

€ 9,63

€ 10,49

Korte dag opvang

07:30 – 15:00

€ 8.77

€ 9,52

€ 9,79

€ 10,49

Halve dag opvang

7:30-13:00 of
13:00 – 18:30

€ 8.77

€ 9,52

€ 9,79

€ 10,49

Peuteropvang

8:30 - 12:30

n.v.t.

n.v.t.

€ 9,20
(€ 8,46)

€ 10,49

51 weken

40 schoolweken

Losse
opvang

Bedrag per maand KDV 2021
Product

Tijden

Student Full time 40 weken

51 weken

40 schoolweken

Losse
opvang
per keer

Hele dag opvang

07:30-18:30

€ 321,71

€ 435,24

€ 353,10

€ 115,35

Korte dag opvang

07:30 – 15:00

€ 219,35

€ 303,45

€ 244,76

€ 78,65

Halve dag opvang

7:30-13:00 of
13:00 – 18:30

€ 160,86

€ 222,53

€ 179,49

€ 57,67

Peuteropvang

8:30 - 12:30

n.v.t.

n.v.t.

€ 122,69
(€ 112,80)

€ 41,94

Product

Tijden

Student Full time 40 weken

51 weken

40 schoolweken

Losse
opvang
per keer

Hele dag opvang

07:30-18:30

36,67 uur

46,75 uur

36,67 uur

11 uur

Korte dagopvang

07:30 – 15:00

25,00 uur

31,88 uur

25,00 uur

7,5 uur

Halve dag opvang

7:30-13:00 of
13:00 – 18:30

18,33 uur

23,38 uur

18,33 uur

5,5 uur

Peuteropvang

8:30 - 12:30

n.v.t.

n.v.t.

13,33 uur

4 uur

Uren per maand KDV 2021

Vraag tijdig kinderopvangtoeslag aan
Als u werkt of in de gemeentelijke doelgroep valt, kunt u de inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag van de overheid
aanvragen. De kinderopvangtoeslag wordt berekend over het bruto uurtarief van maximaal € 8,46 in 2021. Het kind
waarvoor u de meeste uren opvang afneemt, telt voor de Belastingdienst als 1e kind. U mag per jaar niet meer dan 2760
uur bij de Belastingdienst aanvragen (gemiddeld 230 uur per maand) en u krijgt over maximaal 140% van de uren van de
minstwerkende ouder kinderopvangtoeslag.
Voorbeeld gebruik tabel: Stel u heeft voor 2 kinderen een hele dag per week gedurende 51 weken per jaar kinderopvang.
Uw maandelijkse factuurbedrag is € 435,24 per kind. Uw netto eigen maandbijdrage is (bij een jaarinkomen tussen
€ 40.000 en € 50.000) 46,75 x € 1,91 = € 89 voor het eerste kind en 46,75 x € 1,31 = € 61 voor het tweede kind.
NB Voor minimuminkomens die 4 peuterochtenden afnemen is de maandelijkse eigen bijdrage € 18,05 (€ 0,34 per uur).

Gezamenlijk
jaarinkomen

Voorbeelden netto tarieven 2021
(= uw netto eigen bijdrage per opvanguur)
Bij een bruto uurtarief van € 9,31
Bij een bruto uurtarief van € 9,63
betaalt u zelf netto per uur
betaalt u zelf netto per uur
1e kind

2e kind

1e kind

2e kind

€ 20.000

€ 1,19

€ 1,19

€ 1,51

€ 1,51

€ 30.000

€ 1,48

€ 1,26

€ 1,80

€ 1,58

€ 40.000

€ 1,91

€ 1,31

€ 2,23

€ 1,63

€ 50.000

€ 2,26

€ 1,31

€ 2,58

€ 1,63

€ 60.000

€ 2,63

€ 1,39

€ 2,95

€ 1,71

Tarieven 2021

Tarieven 2021

