Kosten
kinderopvang
2019

Wat kost kinderopvang bij Up?
Hoeveel kinderopvang kost, hangt af van je keuzes en
van je persoonlijke situatie. Je betaalt een deel van
de kosten zelf - soms de gemeente - of de overheid
betaalt het andere deel.
Of je recht hebt op kinderopvangtoeslag, kan je bekijken op de website van de Belastingdienst. Met de
rekentool op onze website krijg je direct inzicht in je
kosten. We hebben de kosten voor je op een rijtje gezet samen met een aantal rekenvoorbeelden.
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Kinderdagverblijf tarieven en voorbeelden
Kosten kinderdagverblijf
Tarief kinderdagverblijf
Inclusief het activiteitenprogramma Up Actief, (fles)voeding
en luiers
52 weken

40-51 weken*

Uurtarief 2019

€ 8,69

€ 9,87

Openingstijden

07.30 tot 18.30 uur

07.30 - 18.30 uur

Aantal uur opvang

11 uur (hele dag)

4 - 11 (alleen hele uren)

Uurtarief extra dag

€ 9,87

€ 9,87

(standaard)

* Enkele vestigingen hebben dit aanbod.

(niet-standaard)

Je kind komt 52 weken per jaar, 1 dag per week
naar ons kinderdagverblijf en je hebt (samen)
een modaal inkomen*.

Kostprijs kinderopvang
Kinderopvangtoeslag (1e kind)

€ 414,22
€ 337,56 Netto maandelijkse kosten 2019 € 76,66
Netto maandelijkse kosten in 2019 bij andere inkomens:
Minimum: € 47,23 | 2x modaal: € 164,21 | 3x modaal: € 270,48

Je kind komt 40 weken per jaar, 1 dag per week
(10 uur p/d) naar ons kinderdagverblijf
en je hebt (samen) een modaal inkomen*.

Kostprijs kinderopvang
Kinderopvangtoeslag (1e kind)

€ 329,00
€ 236,06 Netto maandelijkse kosten 2019 € 92,94

Voor

€ 16,28 netto
p/m minder

heb je opvang
voor je kind
tijdens alle weken
van het jaar.

Netto maandelijkse kosten in 2019 bij andere inkomens:
Minimum: € 72,36 | 2x modaal: € 154,16 | 3x modaal: € 228,48
*
Minimum inkomen: € 19.433 of minder per jaar | modaal: € 37.000 per jaar |
2x modaal: € 74.000 per jaar | 3x modaal: € 111.000 per jaar.
Aan deze voorbeeldberekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.
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Buitenschoolse opvang tarieven en voorbeelden
Kosten buitenschoolse opvang

Je hebt een BSO Totaal pakket (52 weken) en je kind komt
1 opvangdag per week naar onze buitenschoolse opvang en
je hebt (samen) een modaal inkomen*.

Tarief buitenschoolse opvang
Inclusief het activiteitenprogramma Up Actief en uitstapjes
BSO Totaal

BSO Plus

BSO Basis

€ 7,99

€ 8,87

€ 9,07

Schooldagen tot 18.30 uur

inclusief

inclusief

inclusief

Schoolvakanties
07.30 - 18.30 uur

12 weken

6 weken

geen

voor schoolvakanties,
schoolvrije dagen en
schooldagen

voor schoolvakanties
en schoolvrije dagen

geen

€ 9,07

€ 9,07

€ 9,07

(52 weken)

Uurtarief 2019

Opvangtegoed
Uurtarief extra dag

(46 weken)

Uurtarief voorschoolse opvang is gelijk aan het uurtarief van je BSO pakket.
Uurtarief voorschoolse opvang zonder BSO contract: € 9,07. Uurtarief losse vakantieopvang: € 9,07

(40 weken)

Kostprijs kinderopvang
Kinderopvangtoeslag (1e kind)
Netto maandelijkse kosten 2019

€ 181,11
€ 137,90 € 43,21

Netto maandelijkse kosten in 2019 bij andere inkomens:
Minimum: € 31,18 | 2x modaal: € 75,53 | 3x modaal: € 119,42

Je hebt een BSO Plus pakket (46 weken)
en je kind komt 1 opvangdag per week
naar onze buitenschoolse opvang en je hebt
(samen) een modaal inkomen*.

Je hebt een BSO Basis pakket (40 weken)
en je kind komt 1 opvangdag per week
naar onze buitenschoolse opvang en je
hebt (samen) een modaal inkomen*.

Kostprijs kinderopvang
Kinderopvangtoeslag (1e kind)

Kostprijs kinderopvang
Kinderopvangtoeslag (1e kind)

€ 152,27
€ 104,44 -

€ 105,82
€ 70,98 -

Netto maandelijkse kosten 2019 € 47,83

Netto maandelijkse kosten 2019 € 34,84

Netto maandelijkse kosten in 2019 bij andere inkomens:
Minimum: € 38,72 | 2x modaal: € 72,31 | 3x modaal: € 105,55

Netto maandelijkse kosten in 2019 bij andere inkomens:
Minimum: € 28,65 | 2x modaal: € 51,48 | 3x modaal: € 74,07

Voor € 4,62 netto p/m minder
heb je opvang voor je kind tijdens alle
weken van het jaar.

Voor slechts € 8,37 netto p/m
meer hebt je opvang voor je kind
tijdens alle weken van het jaar.

*
Minimum inkomen: € 19.433 of minder per jaar | modaal: € 37.000 per jaar | 2x modaal: € 74.000 per jaar | 3x modaal: € 111.000 per jaar.
In de berekening is uitgegaan van een opvangdag op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag.
Aan deze voorbeeldberekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.
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Slim kiezen en berekenen
Slim kiezen voor een BSO pakket
De verschillen in de netto kosten voor de verschillende BSO pakketten zijn
niet groot. Sterker nog: soms ben je met het BSO Totaal pakket voordeliger
uit!
Dus houd je van gemak en heb je regelmatig een (extra) schoolvrije dag
nodig of een (extra) dag in de schoolvakantie… dan kan een BSO Plus of
BSO Totaal- pakket met het flexibele Up opvangtegoed wel eens voordeliger uitpakken. Met het BSO Totaalpakket kun je het tegoed ook gebruiken
voor schooldagen.

Flexibel en gemakkelijk met het BSO opvangtegoed
Bij het BSO Plus of Totaalpakket ontvang je een opvangtegoed. Met een
BSO Pluspakket voor 1 dag per week ontvang je bijvoorbeeld een tegoed
voor 6 dagen per kalenderjaar en met een BSO Totaalpakket zijn dit 12
dagen. Je kiest zelf hoe en wanneer je dit tegoed inzet: voor een dag in
de schoolvakantie of een schoolvrije dag. Je regelt dit snel en simpel met
de Up ouderapp. Dit is niet alleen makkelijk, maar ook voordeliger dan los
boeken. Want voor losse dagen betaal je altijd het hoogste uurtarief.

Vragen over je BSO pakket?
Onze medewerkers van klantcontact helpen je graag! Zij zijn op werk- dagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 070 - 7920101.
Of e-mail je vraag naar klantcontact@upkinderopvang.nl

Vergelijking netto kosten van onze pakketten:
Op basis van 1 kind en 1 opvangdag (op ma, di, do of vr) en een modaal inkomen

BSO Totaal

BSO Plus

BSO Basis

€43,21

€47,83

€34,84

52 weken

46 weken

40 weken

Opvangtegoed voor

Opvangtegoed voor

schoolvakanties,
schoolvrije dagen en
(nieuw!) op schooldagen

schoolvakanties en
schoolvrije dagen

Heb je liever ook tijdens de
vakantie de opvang voor je
kind geregeld? Voor slechts
€8,37 netto p/m meer, heb
je een BSO Totaal pakket.

Let op! In dit geval ben je met een BSO
Totaal pakket €4,62 voordeliger uit!

Wat betaalt je netto?

Wil je weten wat je netto betaalt? Met de rekentool op onze
website bereken je eenvoudig wat je zelf betaalt:

Naar de Up rekentool >>
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