Speelatelier
De Bakermat
Peuterspeelzaal
Kinderdagverblijf

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

TARIEVEN 2019
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: 52 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. Het belang van de kinderen wat betreft stabiliteit en veiligheid blijft steeds voorop staan.
Daarnaast bieden wij ook peuteropvang van 8:30 – 12:30 uur. Een peuterprogramma inclusief een
broodmaaltijd aan het einde van de ochtend.
Opvang gedurende 52 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 52 weken per jaar, de week na of rond de Kerst is de Bakermat vijf
werkdagen gesloten. De opvang voor de 52e week is naar keuze flexibel inzetbaar (als de kindleidster ratio het toelaat)
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 2019-2020 is de Bakermat
gesloten van woensdag 25 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020.
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 € 8,60.
Babytoeslag
Baby’s vragen extra inzet en krijgen bij ons extra aandacht. Dit vertaalt zich in een toeslag op het uurtarief.
Voor baby’s (0-1 jaar) geldt een toeslag van € 1,50 per uur op de uurtarieven in de volgende tabel.
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
Ruilen van dagen is gratis als de ruil tussen twee weken en drie maanden is. Voor crisisruilen binnen twee
weken wordt € 7,50 administratiekosten gerekend. Ruilen verder dan drie maanden kunnen nog niet worden
behandeld. Met 40 weken opvang kan twee keer geruild worden, met 52 weken kan, naast de gemiste
opvangdagen van de Kerstsluiting, drie keer geruild worden. 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.
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Uurtarieven KDV 2018 (excl. babytoeslag)
Student 40 schoolLosse
Full time 52 weken
weken
opvang
40 weken

Product

Tijden

Hele dag opvang

07:30-18:30

€ 8,20

€ 8,70

€ 9,00

€ 9,80

Korte dag opvang

07:30 – 15:00

€ 8.20

€ 8,90

€ 9,15

€ 9,80

Halve dag opvang

7:30-13:00 of
13:00 – 18:30

€ 8.20

€ 8,90

€ 9,15

€ 9,80

Peuteropvang

8:30 - 12:30

n.v.t.

n.v.t.

€ 8,60

€ 9,80

Bedrag per maand KDV 2019
Product

Tijden

Student Full time 40 weken

52 weken

40 schoolweken

Losse
opvang
per keer

Hele dag opvang

07:30-18:30

€ 300,67

€ 414,70

€ 330,00

€ 107,80

Korte dag opvang

07:30 – 15:00

€ 205,00

€ 289,25

€ 228,75

€ 73,50

Halve dag opvang

7:30-13:00 of
13:00 – 18:30

€ 150,33

€ 212,12

€ 167,75

€ 53,90

Peuteropvang

8:30 - 12:30

n.v.t.

n.v.t.

€ 115,97

€ 39,20

Product

Tijden

Student Full time 40 weken

52 weken

40 schoolweken

Losse
opvang
per keer

Hele dag opvang

07:30-18:30

36,67 uur

47,67 uur

36,67 uur

11 uur

Korte dagopvang

07:30 – 15:00

25,00 uur

32,50 uur

25,00 uur

7,5 uur

Halve dag opvang

7:30-13:00 of
13:00 – 18:30

18,33 uur

23,83 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 2019

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 € 8,02 in 2019. 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 52 weken per jaar kinderopvang.
Uw maandelijkse factuurbedrag is € 414,70 per kind. Uw netto eigen maandbijdrage is (bij een jaarinkomen van
€ 40.000) 47,67 x € 1,74 = € 83 voor het eerste kind en 47,67 x € 1,11 = € 53 voor het tweede kind.

Gezamenlijk
jaarinkomen

Voorbeelden netto tarieven 2019
(= uw netto eigen bijdrage per opvanguur)
Bij een bruto uurtarief van € 8,70
Bij een bruto uurtarief van € 9,00
betaalt u zelf netto per uur
betaalt u zelf netto per uur
1e kind

2e kind

1e kind

2e kind

€ 20.000

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,30

€ 1,30

€ 30.000

€ 1,32

€ 1,08

€ 1,62

€ 1,38

€ 40.000

€ 1,74

€ 1,11

€ 2,04

€ 1,41

€ 50.000

€ 2,21

€ 1,11

€ 2,51

€ 1,41

€ 60.000

€ 2,54

€ 1,23

€ 2,84

€ 1,53

Tarieven 2019

