
Tarieven Kinderopvang aan de Liede 2023 

 

Kdv de Zwaantjes uurprijs per product 

Product Uurtarief 

52 weken 10,60 

40 weken 11,60 

extra/Incidentele opvang 12,60 
 

Peutergroep de Eendjes uurprijs per product 

Product Uurtarief 

52 weken 10,60 

40 weken 11,60 

extra/Incidentele opvang 12,60 
 

BSO aan de Liede uurprijs per product 

Product Uurtarief 

52 weken 9,10 

40 weken 10,10 

extra/Incidentele 
opvang/studie/margedagen 

10,60 

Vso op contract 9,10 

Vso incidenteel 10,60 
NB.Let op marge,- en studiedagen zijn niet inbegrepen en dienen apart aangevraagd te worden. 

TSO aan de Liede uurprijs per product 

1,20 per keer OB 144,- per jaar 13,09 per maand 

 BB 192,- per jaar 17,45 per maand 
 

Optioneel: Jassenzak 6,50 

 

Tarieven zijn inclusief: 

 voeding en luiers (kdv) 
 Fruit, en groentesnacks, drinken en verantwoorde tussendoortjes(alle groepen) 
 Warme maaltijd aan het eind vd dag (alle groepen) 
 Lunch (kdv en peuteropvang) 
 Lunch op korte schooldagen en vakanties (bso) 
 Uitjes en activiteiten (alle groepen) 

 
 

 



 

Contractvoorwaarden 

 Plaatsing (op wachtlijst) geschiedt via een plaatsingsovereenkomst en na betaling van 
15,00 inschrijfgeld  

 Wij hanteren een maand opzegtermijn (per 1e of 15e van de maand)  

 Betaling van de vaste kosten contract per maand vooruit  

 Officiële feestdagen gesloten 

 Vaste opvang heeft altijd voorrang op incidentele opvang  

 Wachtlijstbeleid 

 Geen restitutie van het inschrijfgeld 

 Betaling d.m.v. automatische incasso of per bankbetaling 

 

Ruilbeleid 

Kinderopvang aan de Liede hanteert een klantvriendelijk ruilbeleid. In principe komen 

kinderen op vaste dagen naar de kinderopvang en bso. Dit komt de stabiliteit van de 

groepen, het zich veilig voelen van de kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van 

de opvang ten goede. Toch kan het voorkomen dat uw kind niet zal komen vanwege 

vakantie/ziekte etc.  

Kinderopvang aan de Liede biedt dan de mogelijkheid deze uren in het ruilpotje te plaatsen 

en op een ander moment te gebruiken. Het ruilen is een extra service en geen recht.  

Wij zullen altijd onze best doen om jullie tegemoet te komen in het extra plaatsen/ruilen van 

uw kind echter moet de groesgrootte dit wel toelaten. 

 
 

Reglement omtrent ruilen 

 Ruiluren komen beschikbaar bij het afmelden, minimaal een dag van tevoren en 
binnen kantooruren tijd.  Afmeldingen na kantooruren en in de weekenden worden 
wel verwerkt maar daar zullen geen ruiluren tegenover gezet worden. 

 Ruiluren worden enkel verwerkt als de afmelding via het ouderportaal wordt 
ingediend. 

 Ruiluren zijn een jaar beschikbaar, met de flexibiliteit van een jaar voor-, en een jaar 
achteruit. 

 Wanneer uw kind gedurende het jaar van groep wisselt, worden de opgebouwde 
              ruiluren meegenomen. 

 Er wordt geen restitutie verleend bij overgebleven uren na beëindiging van het 
contract. 

 Feestdagen kunnen niet geruild worden. Het gaat dan om de dagen waarop de 
opvang, conform de CAO, gesloten is, bijvoorbeeld Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, 
Hemelvaartsdag, Koningsdag, 2e Pinksterdag, Kerstmis en (1x per 5 jaar) 
Bevrijdingsdag. 

 Tussen Kerst en Oud en Nieuw is de hele opvang gesloten, vallen deze dagen op uw 
contractdagen, dan ontvangt u hier automatisch ruiluren voor in uw ruilpotje. 

 Ruilen kan alleen als de normale bezetting op de groep het toelaat; we kunnen geen 
              extra pedagogisch medewerkers inzetten. 



 De ruiluren zijn gebonden aan het kind en kunnen niet voor broers of zussen worden 
ingezet. 

 Wanneer het vanuit pedagogisch oogpunt niet verantwoord is dat een kind ruilt, kan 
dit door de pedagogisch medewerkers worden aangegeven. 
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