
Wat betaal ik zelf voor mijn kinderopvang?
Als u (beiden) werkt en/of studeert, heeft u meestal 
recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte hiervan is 
afhankelijk van uw inkomen. 

De kinderopvangtoeslag kunt u van de bedragen 
hieronder aftrekken. Met de handige rekentool 
op onze website berekent u heel eenvoudig uw 
werkelijke kosten per maand.

Klik hier en
bereken uw
netto kosten

online

↗

Tarieven 2023

Kinderdagverblijf
Inclusief het activiteitenprogramma Up Actief, (fles)voeding en luiers

Dagopvang Uurtarief

Uurtarief hele dag €  10,20

Aantal uren per dag 11 uur

Openingstijden 07.30 tot 18.30 uur

Uurtarief tijdens schoolweken* €  11,52

Uurtarief extra dag €  11,52

* Eén vestiging heeft dit aanbod. Met een 40-weken contract zijn daar de 
openingstijden 5 uur op ma, di, do en vr, en 8 uur op wo. 

√ Maximum uurbedrag kinderopvangtoeslag dagopvang in 2023: €9,12
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Tarieven 2023

Buitenschoolse opvang
Inclusief het activiteitenprogramma Up Actief en uitstapjes

BSO pakketten: BSO Totaal
(52 weken)

BSO Plus
(46 weken)

BSO Basis
(40 weken)

Uurtarief €  9,35 €  10,39 €  10,67

Schooldagen tot 18.30 uur inclusief inclusief inclusief

Schoolvakanties 7.30-18.30 uur 12 weken 6 weken geen

Opvangtegoed (naar keuze in 
te zetten)

voor schoolvakanties, 
schoolvrije dagen en 
schooldagen

voor schoolvakanties 
en schoolvrije dagen

geen

√ Uurtarief voorschoolse opvang is gelijk aan het uurtarief van je BSO pakket.
√ Uurtarief voorschoolse opvang zonder BSO contract: € 10,67. Uurtarief losse vakantieopvang: € 10,67.
√ Maximum uurbedrag kinderopvangtoeslag BSO in 2023 € 7,85.

Onze algemene en aanvullende voorwaarden zijn van toepassing.
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