Tarieven dagopvang 0-4 jaar - 2018
Met ingang van 1 januari 2018 hanteert Spring Kinderopvang de onderstaande tarieven. De tarieven
zijn inclusief luiers, fles- en babyvoeding, broodmaaltijd, fruit, drinken en tussendoortjes.
Let op: Onderstaande tarieven zijn ‘bruto tarieven’. Hierin is nog geen rekening gehouden met
eventuele aftrek van de kinderopvangtoeslag. Bent u benieuwd naar de kosten na aftrek van de
kinderopvangtoeslag? Deze kunt u eenvoudig berekenen op onze website.

Een combinatie van de onderstaande arrangementen en diensten is mogelijk.
52 weken arrangement (op maandag t/m vrijdag)
Opvangsoort

Bruto uurtarief

Hele dag (van 7.30 tot 18.30 uur)

€ 7,42

Dagdeel (van 7.30 tot 13.00 uur óf van 13.00 tot 18.30 uur)

€ 7,80

40 weken arrangement (op maandag t/m vrijdag, exclusief de 12 schoolvakantieweken1)
Opvangsoort

Bruto uurtarief

Hele dag (van 7.30 tot 18.30 uur)

€ 8,37

Dagdeel (van 7.30 tot 13.00 uur óf van 13.00 tot 18.30 uur)

€ 8,80

Aanvullende diensten
Opvangsoort

Bruto uurtarief

Incidentele opvang (per hele dag of een dagdeel) 2

€ 7,01

Even/oneven3 óf flexibele opvang4 (alleen geldig bij een 52 weken contract en een
gemiddelde afname van 5,5 uur per week)

€ 8,24

Aansluitend aanbod5
Bij Spring kunt u in sommige gevallen uw opvang vervroegen of verlengen per half uur6. Hieronder
vindt u de mogelijkheden. Voor deze extra opvang geldt hetzelfde tarief als u betaalt voor de andere
uren op die dag.
Verlengde opvang (ochtend)

7.00 tot 7.30 uur

Verlengd dagdeel (+ half uur)

7.30 tot 13.30 uur
12.30 tot 18.30 uur

Verlengd dagdeel (+uur)

7.30 tot 14.00 uur
12.00 tot 18.30 uur

Openingsdagen
Kijk voor de actuele openingsdagen van een locatie op de desbetreffende locatiepagina op onze
website. Onze locaties zijn niet geopend op nationale feestdagen. Alle bovenstaande arrangementen
en diensten zijn dus m.u.v. de nationale feestdagen.
Facturatie
Onze uurtarieven zijn inclusief btw. Wij factureren in 12 maanden. Dat betekent dat de kosten voor
uw vaste opvang worden verspreid over 12 maanden. Incidentele opvang wordt achteraf
gefactureerd.
Minimale afname
Bij onze dagopvang is de minimale afname 5,5 uur (dus een halve dag oftewel 1 dagdeel). Bekijk voor
de verdere ‘spelregels’ voor onze opvang de aanvullende voorwaarden en algemene voorwaarden op
onze website www.spring-kinderopvang.nl.

1. Onder vakantieweken verstaan wij de landelijke, volgens het ministerie van OC&W vastgestelde,
vakantieweken in regio Zuid.
2. Bij incidentele opvang bent u niet gegarandeerd van opvang. Per situatie wordt bekeken of opvang mogelijk is.
3. Opvang op een vaste dag in de even of oneven week.
4. Opvang op wisselende dagen in een week volgens een vierwekelijks rooster. Hierbij geeft u (uiterlijk 4 weken
voor een nieuw rooster ingaat) aan uw locatie door op welke dagen u opvang nodig heeft.
5. Vraag naar de mogelijkheden op locatie.
6. Met een minimale afname van 5,5 aaneengesloten uren per dagdeel.

