
Tarieven Kinderdagverblijf 2019 

Per uur: € 8,02 

Per dag per maand: € 364,91  

Van 7.30 uur tot 18.00 uur    

Per ochtend per maand: € 191,14  

Van 7.30 uur tot 13.00 uur 

Per middag per maand: € 173,77  

Van 13.00 uur tot 18.00 uur 

Vroege opvang per dag per maand: € 17,38  

Van 7.00 uur tot 7.30 uur 

Late opvang per dag per maand: € 17,38 

Van 18.00 uur tot 18.30 uur 

Studenten Tarief per uur: € 8,02 * 

Zonder schoolvakanties   

*Let op studententarief! Overige klanten zonder 

schoolvakanties € 8,21 per uur. Om uw maandbedrag 

te berekenen, raadpleeg de rekentool. 

Per dag per maand: € 278,35  

Van 7.30 uur tot 18.00 uur (student) 

Per ochtend per maand: € 150,52  

Van 7.30 uur tot 13.00 uur (student) 

Per middag per maand: € 136,83  

Van 13.00 uur tot 18.00 uur (student) 

Vroege opvang per dag per maand: € 13,68  

Van 7.00 uur tot 7.30 uur (student) 

Late opvang per dag per maand: € 13,68 

Van 18.00 uur tot 18.30 uur (student) 

Flexibele opvang per uur: € 8,21  

Vast aantal uren per maand flexibel in te plannen  

Geopend 52 weken per jaar op werkdagen. Inclusief ontbijt, warme 

lunch, luiers, fruit, drinken, tussendoortjes. Facturering 12 x per jaar 

 

 



Tarieven BSO 2019 

Per uur: € 6,95  

Cool Kidz biedt: 

• Voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur, 7.30 uur of 8.00 uur. 

 

• Naschoolse opvang vanaf einde schooltijd tot 18.00 uur of 

tot 18.30 uur 

 

• Opvang tijdens studiedagen (standaard in het 

maandtarief) 

 

• Opvang alleen tijdens schoolweken 

 

• Opvang alleen in de schoolvakanties 

 

• Opvang voor 46 weken per jaar 

 

Flexibele opvang per uur: € 7,20  

Vast aantal uren per maand flexibel in te plannen 

 

Het maandtarief hangt af van einde schooltijd en opvangkeuze. Vraag 

vrijblijvend een offerte via het contactformulier op www.coolkidzkdv.nl  

Facturering 12x per jaar 

http://www.coolkidzkdv.nl/

