
Tarieven 2021 
Kinderopvang De 
Poppenkast 

Aan de informatie op deze pagina kunt u geen rechten ontlenen,
informatie is onder voorbehoud van typefouten.

Kinderopvang De Poppenkast
Onze tarieven zijn een totaalbedrag, u hoeft dus nooit extra te betalen voor eten, 
voeding*, luiers, materiaal en uitstapjes. De belastingdienst vergoed in de meeste 
gevallen een deel van de kosten.
Wilt u weten wat u terugkrijgt? Check de site van de belastingdienst, toeslagen, 
kinderopvangtoeslag of download de kinderopvang app van de belastingdienst.
*wij werken met Nutrilon, indien u een ander merk gebruikt valt deze helaas niet onder ons aanbod.

Uurtarieven:

Dagopvang € 8,55
Peuterspeelzaal € 8,55
Buitenschoolse opvang € 7,30
Flexibele en extra uren dagopvang, peuterspeelzaal €9,55
Flexibele en extra uren buitenschoolse opvang € 8,30

Maandtarieven:

Dagopvang
1x per week 9 uur per dag € 333,45 per maand
1x per week 10 uur per dag € 370,50 per maand
1x per week 11 uur per dag € 407,55 per maand
1x per week Samenspeel arrangement € 85,50 per maand
1x per week Peuterspeelzaal € 114 per maand
(Let op! Zie ouderbijdrage tabel onder aan deze pagina’s voor eigen bijdrage bij twee 
dagen peuterspeelzaal, ook subsidie van de gemeente voor ouders die geen recht 
hebben op kinderopvang toeslag)



Buitenschoolse opvang

School uit: 52 weken 46 weken
12:00 uur € 226,33 € 186,15
12:30 uur € 214,13 € 173,98
14:00 uur € 177,63 € 137,48
14:30 uur € 165,47 € 125,32
15:00 uur € 153,30 € 113,15
 (wij werken niet met kwartieren)

Voorschoolse opvang 
1x per week €36,50 euro per maand (incl. ontbijt tussen 7.00-7.30 uur)

Vakantieopvang
6 weken per jaar    € 40,15
12 weken per jaar  € 80,30

Flexibele en extra opvang:

Dagopvang
Hele dag € 105,05 per keer
Halve dag € 52,53 per keer
Peuterspeelzaal flex of extra € 38,20
Extra of flex uur (bijvoorbeeld langer blijven na de peuterspeelzaal) € 9,55

Buitenschoolse opvang
Extra middag vanaf 14 uur € 49,80
Extra middag vanaf 14:30 uur € 45,65
Extra middag vanaf 15 uur € 24,90
Extra middag vanaf 12 uur € 49,86
Extra middag vanaf 12:30 uur € 45,65
Extra vakantiedag € 91,30
Extra uur € 8,30
Extra voorschoolse opvang € 12,45

Overige diensten
Ophalen uit school en thuis afzetten €8,30
(uitsluitend in overleg en binnen de mogelijkheden van onze medewerkers)
Werkt u bij Hotel Zuiderduin? Neem contact op met onze speciale tarieven voor 
flexibele opvang tegen gereduceerd tarief.

Zoekt u een locatie voor uw feestje?
Huur De Kooi € 30,- per uur, mail voor de mogelijkheden.


