Tarieven 2021

Kinderdagopvang en buitenschoolse opvang

Met ingang van 2021 hanteert SKZ de onderstaande tarieven.

• Onze tarieven zijn inclusief luiers, gezonde voeding en eventueel vervoer van en naar school.
Voor de 52 weken contracten hanteren wij het maximum uurtarief van de Belastingdienst waardoor u bij ons
voordelig uit bent.

Kinderopvangtoeslag

Uurtarief kinderdagopvang

Als werkende of studerende ouders heeft u recht

• KDV 52 weken

€ 8,46

• KDV 40 weken / 46 weken / om de week

€ 8,90

Afhankelijk van uw bruto verzamelinkomen

• Verlengd dagdeel / vroeg halfuur

€ 9,20

96% van het bruto uurtarief (tot maximaal € 7,27

• Flexibele opvang / opvang op maat

€ 9,40

op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

vergoedt de Belastingdienst tussen de 33,3% en

voor de buitenschoolse opvang en € 8,46 voor de
kinderopvang).

Uurtarief buitenschoolse opvang

Op de kinderopvangtoeslagtabel kunt u zien welk
percentage voor uw inkomen geldt.

• BSO 52 weken:

€ 7.27

• BSO 40 schoolweken

€ 8.00

(40 schoolweken en 12 vakantieweken)

Netto kosten berekenen

• BSO 1 x per 14 dagen

€ 8.00

Met de rekentool op onze website (kinderopvangskz.nl)

• BSO 40 schoolweken incl. 6 vakantieweken

kunt u uw netto kosten berekenen.

• BSO alleen 12 weken vakantieopvang

€ 8.00

Hebt u hulp nodig neemt u dan contact op met het

• BSO vroeg half uur (7.00 - 7.30 uur)

€ 8.50

Aan de berekening kunt u geen rechten ontlenen.

• BSO Flexibele opvang

centraal bureau van SKZ.

€ 8.00

• BSO alleen 6 weken vakantieopvang

€ 8.50

• BSO op maat

€ 9.00

€ 8.50

Facturering
Zie voor meer informatie onze diverse mogelijkheden

De kosten worden maandelijks, vooraf, in rekening

voor kinderdagopvang en buitenschoolse

gebracht via automatische incasso.

opvang. Hebt u speciale wensen? informeer dan
bij het centraal bureau (038-3869844) naar de

De jaarlijkse kosten worden gedeeld door 12 maanden

mogelijkheden. Wij helpen u graag!

zodat u elke maand hetzelfde bedrag betaalt.

Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland
Centraal bureau:

Postbus 133

•

8064 ZJ Zwartsluis

•

T (038) 386 98 44

•

administratie@kinderopvangskz.nl

