Vlissingen, 4 december 2018
Geachte ouders,
Met deze brief informeren wij u over de tarieven van 2019, de hoogte van de kinderopvangtoeslag
2019 en ons productaanbod voor het komend jaar Bijlage 1.
Nieuwe uurtarieven van Kinderopvang Lien!
Het nieuwe uurtarief van kinderdagverblijf Kinderopvang Lien! wordt €8,02
(overheid vergoed tot €8,02 per uur)
Het uurtarief voor buitenschoolse opvang Lien! blijft het zelfde als in 2018 € 6,90
(overheid vergoed tot € 6,89 per uur)
Automatisch kinderopvangtoeslag voor 2019
De belasting hanteert een Rijksnorm voor dit uurtarief voor zowel dagopvang als buitenschoolse
opvang. Als u kinderopvangtoeslag 2018 heeft aangevraagd en als blijkt dat u voor de toeslag in
aanmerking komt, dan loopt deze automatisch door naar het volgende jaar. U hoeft dan dus geen
nieuwe aanvraag te doen voor 2019. Echter dienen prijswijzigingen z.s.m. doorgegeven te worden als
u meteen in aanmerking wilt komen voor de herziende toeslag van januari.
Houdt er rekening mee dat de belasting maar 2 maanden met terugwerkende kracht werkt! wijzig
dus op tijd ons nieuwe uurtarief.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Vriendelijke groet,
Eveline Luchtmeijer
Directie kinderopvang Lien!
E: eveline@kinderopvang-lien.nl
www.kinderdagverblijf-lien.nl

Bijlage 1

Tarieven 2019 van kinderopvang lien! per 1 januari 2019

Eenmalige inschrijfkosten
KDV
Verlengt uurtje
BSO 52 weken per jaar

€20,€8,02 minimale afname een dagdeel
€44,11
€8,02
€6,90 minimale afname op ma di do 3 uur
€20,70
minimale afname op woe en vrij 6 uur €41,40
VSO 52 weken per jaar
€6,90 minimale afname een dagdeel
€10,35
BSO zonder schoolvakanties
€7,34 minimale afname op ma di do 3 uur
€22,02
minimale afname op woe en vrij 6 uur €44,04
VSO zonder schoolvakanties
€7,34 minimale afname 1,5 uur
€11,01
KDV+BSO Avond opvang 18:00-20:00 €8,90 tussen 18:00-20:00 wordt per uur betaald
FLEXIBELE opvang: er gelden geen andere tarieven. We werken met een maandbundel, binnen de
maand kunnen de afgesproken dagdelen worden ingezet. Roosters dienen 2 weken voor start
nieuwe maand te worden doorgegeven via email.
Inbegrepen zijn eten, drinken, fruit, luiers, activiteiten met uitzondering van warme maaltijd en
babyvoeding.
Dagdelen KDV en weekend
Dagdelen BSO

Dagdelen VSO

7:00-12:30
12:30-18:00
Regulier schoolrooster
Ma di do vr
15:00-18:00
Wo
11:30-18:00
Vr
12:00-18:00
Bij continu rooster houden wij einde schooltijd aan t/m18u.
7:00-8:30

Taxivervoer van of naar VSV of Wissel €1,25 per rit per kind
Warme maaltijd
tot 1,5 jaar
€1,75
Vanaf 1,5 jaar €2,25
Ruilen
Ruilen van dag/dagdeel mag mits dit 2 weken van te voren via email is aangevraagd en als de
groepsgrootte dit toelaat.
Ruilen bij ziekte
Dit mag mits dit een dag van te voren is doorgegeven. Evt broertjes/zusjes mogen die dag mee ruilen
naar een andere dag die zelfde maand en als de groepsgrootte dit toelaat. Bij zieke kinderen die op
desbetreffende dag worden afgemeld of ziek moeten worden opgehaald wordt het dag/dagdeel wel
in rekening gebracht.
Sluitingsdagen 2019:
• 1e en 2e Paasdag
• 1e en 2e Pinksterdag
• Koningsdag
• Hemelvaartsdag
• 1e en 2e kerstdag
• 31 december om 18u gesloten
• Nieuwjaarsdag
Voor meer informatie zie onze huisregels en pedagogisch beleid.

