
Prijslijst 2021 Christelijke kinderopvang de Parel Kinderdagverblijf 

Het uurtarief van Christelijke kinderopvang de Parel is €8,40 en voor flexibele opvang €8,60 

Hele dagopvang van 7.00 tot 19.00 uur (12 uur per dag) 

Dagen opvang per week 1  2 3 4 5 

Bruto prijs per maand (euro’s) €436,80 €873,60 €1310,40 €1747,20 €2184 

Uren opvang per maand 52 uur 104 uur 156 uur 208 uur 260 uur 

 

Hele dagopvang van 7.00 – 18.00 uur  (11 uur per dag) 

Dagen opvang per week 1  2 3 4 5 

Bruto prijs per maand (euro’s) €400,35 €800,77 €1201,10 €1596 €2001,97 

Uren opvang per maand 47,66 uur 95,33 uur 143 uur 190,66 uur 238,33 uur 

 

Halve dagopvang van 7.00 – 13.00 uur of 13.00 – 19.00 (6 uur per dag) 

Halve dagen opvang per week 1  2 3 4 5 

Bruto prijs per maand (euro’s) €218,40 €436,80 €655,20 €873,60 €1092 

Uren opvang per maand 26 uur 52 uur 78 uur 104  uur 130 uur 

 

Flexibele dagopvang van 7.00 -19.00 uur (12 uur per dag) 

Dagen opvang per week 1  2 3 4 5 

Bruto prijs per maand (euro’s) €447,20 €894,40 €1341,60 €1788,80 €2236 

Uren opvang per maand 52 uur 104 uur 156 uur 208 uur 260 uur 

 

Flexibele dagopvang van 7.00 – 18.00 uur (11 uur per dag) 

Dagen opvang per week 1  2 3 4 5 

Bruto prijs per maand (euro’s) €409,87 €819,84 €1229,80 €1639,67 €2049,64 

Uren opvang per maand 47,66 uur 95,33 uur 143 uur 190,66 uur 238,33 uur 

 

Flexibele halve dagopvang van 7.00 – 13.00 uur of 13.00 – 19.00 uur (6 uur per dag) 

Halve dagen opvang per week 1  2 3 4 5 

Bruto prijs per maand (euro’s) €223,60 €447,20 €670,80 €894,40 €1118 

Uren opvang per maand 26 uur 52 uur 78 uur 104  uur 130 uur 

 

Voor de aanvraag van kinderopvangtoeslag is door de belastingdienst een maximaal uurbedrag van  

€8,46 vastgesteld voor het jaar 2021.                                                                                                

Christelijke kinderopvang de Parel is 52 weken per jaar geopend. Wij zijn alleen de officiële 

feestdagen dicht. Kerstavond en oudjaarsavond sluiten we eerder. Elk jaar hebben we 1 sluitingsdag 

ivm scholing (zie pedagogisch beleid) Het maandbedrag is een gemiddeld bedrag per maand 

berekend over de uren die over het hele jaar afgenomen worden. Indien er geen gebruik wordt 

gemaakt van facturatie via email wordt er maandelijks €1,75 geïncasseerd. 

Drukfouten voorbehouden 


