Kinderopvang Het Kuikentje – Arnhem

Diensten en tarieven kinderdagverblijf 2021
Keuze uit meerdere pakketten
U kiest bij Het Kuikentje de kinderopvang die bij uw situatie past. De keuze bestaat uit verschillende
pakketten waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen afname van 2 of meer dagen per week en afname
van minder dan 2 dagen per week.

Tarieven bij afname van 2 of meer dagen per week
Pakket

Uurtarief*

Aantal uren
per maand

Prijs
per maand*

52 weken pakket

€ 8,81

47,67

€ 419,97

49 weken pakket

€ 9,20

44,92

€ 413,26

40 weken pakket

€ 9,88

36,67

€ 362,30

Tarieven bij afname van minder dan 2 dagen per week
Pakket

Uurtarief*

Aantal uren
per maand

Prijs
per maand*

52 weken pakket

€ 9,02

47,67

€ 429,98

49 weken pakket

€ 9,36

44,92

€ 420,45

40 weken pakket

€ 10,08

36,67

€ 369,63

* Kinderopvangtoeslag
De genoemde tarieven zijn bruto tarieven. De overheid draagt bij aan de kosten van kinderopvang. De
ouders ontvangen een inkomstenafhankelijke kinderopvangtoeslag. Wilt u weten wat uw eigen bijdrage
per maand voor kinderopvang is? Maak dan een proefberekening op de kostencalculator van de
belastingdienst. Zo weet u wat u uiteindelijk zelf moet betalen.
Maatwerk
Wanneer uw wensen niet aansluiten bij één van de standaard pakketten zullen wij de mogelijkheden met
u bespreken. Vaak kunnen wij samen met de ouders een maatwerkafspraak maken en zo passende
opvang bieden. De tarieven voor een maatwerk oplossing wijken af van de standaard tarieven.
Aanvullende diensten
Eenheid

Tarief

Extra dagdeel

Per uur

€ 9,88

Verlengde opvang

Per kwartier

€ 5,00

Standaard een warme maaltijd (baby)

Per maaltijd

€ 2,10

Standaard een warme maaltijd

Per maaltijd

€ 3,68

Incidenteel een warme maaltijd

Per maaltijd

€ 4,50
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Uitleg diensten en tarieven
52 weken pakket
Dit is het standaard pakket. U heeft het hele jaar door gegarandeerd opvang en u betaalt het laagste
uurtarief.
49 weken pakket
In de maanden juli en augustus dient u 3 aaneengesloten weken vrij op te geven. U geeft deze drie
vakantieweken voor 1 april aan ons door. Gedurende deze drie weken heeft u geen opvang. Het is niet
mogelijk om in deze drie weken te ruilen van dagen, wel is het mogelijk om extra dagen af te nemen.
40 weken pakket
Gedurende 12 schoolvakantieweken in het jaar heeft u geen opvang. De schoolvakanties voor regio
Arnhem worden bepaald door de overheid. Raadpleeg de volgende pagina voor de actuele vakantiedata:
https://www.hetkuikentje.nl/buitenschoolse-opvang/openingstijden/
Bij het 40 weken pakket is het niet mogelijk om dagen naar de vakantieweken te ruilen. Binnen de
schoolweken is het wel mogelijk om van opvangdag te ruilen, wel is het mogelijk om extra dagen in de
vakantieperiode af te nemen.
Extra dagdeel
Als u incidenteel behoefte heeft aan extra opvang, kunt u gebruik maken van de flexibele opvang. Na
overleg, en afhankelijk van de ruimte op de groep kunt u op flexibele opvang rekenen.
Verlengde opvang
Op aanvraag is verlengde opvang mogelijk. De verlengde opvang kan per kwartier worden aangevraagd
en tot maximaal een half uur voor de standaard openingstijd van 7:00 tot 7:30 uur en een half uur na de
standaard sluitingstijd van 18:30 tot 19:00 uur worden afgenomen.
Warme maaltijd service
Het Kuikentje biedt een professionele en verantwoorde warme maaltijd service. Een warme maaltijd kunt
u standaard bij een bepaalde opvangdag afnemen. Ook is het mogelijk om op incidentele basis een
warme maaltijd af te nemen. De kosten voor de warme maaltijd wordt verwerkt in het uurtarief. Voor
meer informatie over de voeding bij Het Kuikentje raadpleeg ons pedagogisch beleid of ga naar:
https://www.hetkuikentje.nl/kinderdagopvang/voedingsbeleid/
All inclusief
In de genoemde tarieven zijn alle kosten inbegrepen, zoals de kosten van: activiteiten, evenementen,
kindvolgsysteem, verzorgingsproducten, voeding (exclusief warme maaltijd) en kunstmatige
babyvoeding.
Openingstijden kinderdagverblijf
Ons kinderdagverblijf is het gehele jaar geopend, van maandag t/m vrijdag, van 7:30 tot 18:30 uur.
Op nationale feestdagen zijn wij gesloten. Onder nationale feestdagen wordt verstaan: Nieuwjaarsdag,
Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (1 keer in de vijf jaar), Hemelvaartsdag, Tweede
Pinksterdag, Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag. Op Kerstavond en Oudejaarsdag sluiten wij om 16:00
uur.
Ruilservice
Het Kuikentje staat bekend om haar veel gebuikte ruilservice. De ruilservice is geheel geautomatiseerd
en eenvoudig te gebruiken via een webportaal of via een app. Onze medewerkers behandelen de
ruilverzoeken dagelijks en informeren u of de aanvraag gehonoreerd kan worden.
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