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Kinderdagopvang (KDV): 
Met onderstaande pakketten bieden wij verschillende mogelijkheden om van onze kinderopvang gebruik te kunnen maken.  

 
52 weken: Bij dit pakket geniet uw kind het hele jaar door van onze opvang. Stel u neemt de maandag af, dan kunt u uw kind alle 

maandagen brengen, nationale feestdagen uitgezonderd. In tariefstelling wordt rekening gehouden met feestdagen. 

 

40 weken: Bij dit ‘schoolweken’ pakket neemt u alle schoolweken opvang af. Uw kind kan dan elke week de afgenomen dag(en) 

komen, behalve gedurende de schoolvakanties & nationale feestdagen. Deze worden jaarlijks vooraf gecommuniceerd, 

waarbij Thuizbij de weken volgt zoals gehanteerd door de scholen uit Kortenhoef. Als de vakanties van deze scholen 

onderling niet op elkaar afstemmen, dan hanteren wij de officiële data van regio Noord. Wilt u tijdens de vakanties toch 

extra opvang afnemen, dan kunt u altijd een extra dag aanvragen. Deze wordt op basis van beschikbaarheid gehonoreerd.  

Bij tariefstelling wordt het jaartarief verdeeld over 12 gelijke bedragen, zodat u elke maand hetzelfde betaald. 

 

Peuterspeelzaal (PSZ): 
Bij afname van een PSZ-plek genieten uw kind van een plekje op de peuterspeelzaal, conform het 40 weken pakket. Wilt u 

tijdens de lokaal geldende vakanties toch extra reguliere opvang afnemen, dan is dit op basis van beschikbaarheid mogelijk. 

Het tarief voor peuterspeelzaal valt onder de vergoedingen voor kinderopvangtoeslag. Als niet beide ouders inkomen 

genieten, dan is er een mogelijkheid om via een subsidie vanuit de gemeente en een kleine eigen inkomensafhankelijke 

vergoeding toch gebruik te maken van de peuterspeelzaal.   

 

Kinderdagopvang (Per dag per maand) Tijden Uurtarief Per maand Uur p/m Ext. dag 

Hele dagopvang  - 52 wkn  07:30-18:15 €9,14 €425,77 46,58 €98,26 

 
Tot 15:00 dagopvang  - 52 wkn 07:30-15:00 €9,30 €302,25 32,50 €69,75 

Halve dagopvang  - 52 wkn 07:30-13:00-18:15 €9,60 €218,40 22,75 €50,40 

Hele dagopvang  - 40 wkn 07:30-18:15 €9,40 €336,83 35,83 €101,05 

Tot 15:00 dagopvang  - 40 wkn 07:30-15:00 €9,54 €238,50 25,00 €71,55 

Halve dagopvang  - 40 wkn 07:30-13:00-18:15 €9,96 €174,30 17,50 €52,29 

Peuterspeelzaal      

Ochtend  - 40 wkn 08:30-12:00 €9,70 €113,17 11,66 €33,95 

 

Ruilen 
Wij zullen altijd onze uiterste best doen om een gewenst ruilverzoek door te voeren. Er zijn een aantal voorwaarden aan 

verbonden: 
• De ruildag moet binnen twee weken plaatsvinden (tijdens schoolvakantie 1 week). 

• Er mag niet worden ‘door geruild’, dus dagen met eigen dagen ruilen. 

• De ruildag wordt vóóraf afgestemd (bijvoorbeeld bij ziekte is de dag al ‘gereserveerd’). 

• Er moet ruimte op de groep beschikbaar zijn (beoordeling door pedagogisch medewerker/planning). 

• De dag moet gelijkwaardig zijn & reguliere opvang. 

• Met een nationale feestdag kan nooit geruild worden. Bij tariefstelling is met feestdagen rekening gehouden. 

• Bij 40-weken pakket kan niet met een vakantiedag worden geruild. 

 

Extra dag(en) 
Als u een extra dag wilt afnemen, kunt u dit aangeven. Op basis van beschikbare capaciteit, zullen wij de aanvraag wel of 

niet honoreren. U kunt tot 24 uur (gemeten in werkdagen) de door u afgestemde opvang kosteloos annuleren. Annuleert u 

later (of in het weekend voor de maandag), dan brengen wij het afgestemde aantal uren in rekening. 

 

Inschrijven: 
U kunt bij ons inschrijven via de link op onze website :  kortenhoef.thuizbij.nl -=> Knop ‘Aanmelden’. 
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Buitenschoolse opvang (BSO): 
Wij bieden op onze buitenschoolse opvang twee pakketten aan. Aangezien tarieven over een heel jaar worden berekend en 

overheid de tariefstelling per kalenderjaar bepaald, kan dit pakket niet gedurende het jaar worden gewijzigd. In Kortenhoef 

hebben de drie basisscholen verschillende roosters. De tarieven zijn gebaseerd op de tijd dat de lesmiddag eindigt op de 

school. Elke school heeft ook een afwijkend aantal studiedagen. Studiedagen worden altijd los gefactureerd tegen een voor 

iedereen gelijk tarief. 

 
49 weken: Bovenop het schoolweken pakket, neemt u per afgenomen dag 9 vakantiedagen af als ‘budget’. U kunt uw kind het hele 

jaar door brengen op de afgenomen dag(en). Het uurtarief is lager, waardoor dit pakket voor de meesten interessant is 

als ze een paar vakantieweken per jaar gebruik maken van de BSO! U bouwt een urenbudget op naar rato van het 

moment dat uw afname begint (of eindigd) in het jaar. De status van uw budget kunt u bijhouden in het portaal. Uren zijn 

niet onderling overdraagbaar.  Gebruikt u in het jaar meer uren, dan worden deze achteraf extra gefactureerd. Restant 

uren worden niet gerestitueerd, maar verlopen aan het einde van het jaar. 

  

Voor een goede & effectieve vakantie planning inventariseert Thuizbij kinderopvang ruim voor elke vakantie of uw kind 

komt. Tot twee weken voor de vakantie garanderen wij een plek als u uw kind opgeeft. Daarna geldt vol is vol, ook voor 

kinderen met een inclusief pakket.  

 

Schoolweken: Uw kind geniet bij dit pakket tijdens de schoolweken alle afgenomen dagen van onze buitenschoolse opvang,. 

In vakanties kunnen extra losse dagen worden afgenomen, waarbij de inclusief pakketten voorrang krijgen.  

 

In vakanties en op studiedagen bieden wij alleen hele dagen aan! 

 

Studiedagen van scholen wisselen per school, per klas. Wij verzorgen op deze dagen opvang tijdens de schooltijden, dus vanaf 08:30 tot de 

BSO tijd begint. Afname van studiedagen valt altijd onder ‘extra uren’. Bij 49-weken pakket worden deze uren via het budget verrekend. 

 

BSO 49 weken   Tijden Uurtarief Per maand Uur p/m Ext. dag 

Lange middag  12:00-18:15 €8,54 €246,83 28,89 €53,38 

Korte middag vanaf 14:00 14:00-18:15 €9,10 €202,29 22,22 €38,68 

Korte middag vanaf 14:15 14:15-18:15 €9,10 €194,80 21,40 €36,40 

Korte middag vanaf 14:45 14:45-18:15 €9,10 €179,42 19,73 €31,85 

Extra vakantiedag 07:30-18:15 €9,10   €97,84 

Studiedag      

BSO schoolweken  Tijden Uurtarief Per maand Uur p/m Ext. dag 

Lange middag  12:00-18:15 €9,04 €188,33 20,83 €56,50 

Korte middag vanaf 14:00 14:00-18:15 €9,48 €134,30 14,17 €40,29 

Korte middag vanaf 14:15 14:15-18:15 €9,60 €128,00 13,33 €38,40 

Korte middag vanaf 14:45 14:45-18:15 €9,96 €116,20 11,67 €34,86 

Vakantiedag (indien plek) 07:30-18:15 €9,60   €103,20 

Studiedag (altijd extra, altijd vanaf 08:30) 08:30-14:00 €9,60   €52,80 

 

 

Overige kosten 
Inschrijven Gratis  1e betalingsherinnering €0,00  

2e contractwijziging per jaar €20,00 2e betalingsherinnering €15,00 

Factuur per post (per maand) €2,50 3e betalingsherinnering   €25,00  

  (daarna kosten incassokantoor) 

Kleine afrondingsverschillen zijn mogelijk. Ons administratieve planningsysteem is leidend! 

 

Minimale afname KDV/PSZ contractueel is één volledige dag per week, minimaal 2 dagdelen. Ons pedagogisch advies is minimaal 2 dagen.  

Contractueel afgestemde opvang wordt altijd in rekening gebracht, ook als uw kind uiteindelijk niet komt.  

 

Extra aangevraagde opvang kan tot 24 uur (gemeten in werkdagen) kosteloos worden geannuleerd. 

 

Facturen worden per e-mail verstuurd. Wenst u deze per post te ontvangen, dan berekenen wij extra administratiekosten. 

 

Genoemde tarieven gelden per afgenomen dag per maand. Maandtarieven worden bepaald door het tarief per week te 

vermenigvuldigen met aantal weken afname per jaar. Voor een vast maandtarief wordt dit bedrag gedeeld door 12. Bij afname 

van een 40 weken pakket ontvangt de klant maandelijks een gelijke factuur, onafhankelijk van het aantal vakantieweken 

die maand. Gedurende het jaar kan op het KDV niet gewisseld worden tussen pakketten. 

 

Afhankelijk van het verzamelinkomen en gezinssamenstelling wordt een deel van de kosten door de belastingdienst 

vergoed via de kinderopvangtoeslag. Deze toeslag is gekoppeld aan arbeidscontracturen van de minst werkende ouder. 

Bij het KDV kan maximaal 140% van het aantal arbeidsuren van de minst werkende ouder aan opvang maximaal worden 

vergoed. Bij de BSO is dit 70%. Via www.toeslagen.nl kunt u bij de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. 

 

De belastingdienst vergoed in 2023 tot maximaal €8,97 per afgenomen uur voor het KDV (2022 : €8,50). 

De belastingdienst vergoed in 2023 tot maximaal €7,72 per afgenomen uur voor de BSO/VSO (2022: €7,31).  

 

Thuizbij kinderopvang - Kortenhoef is alle werkdagen geopend, behalve op nationale feestdagen & in 

weekenden. Op 5, 24 en 31 december sluiten wij om 17:00! 

 


