
Wij bieden verschillende vormen van opvang voor kinderen in de 

leeftijd van 0 tot 12 jaar.  

Alleen opvang in de schoolweken, of juist ook in de vakanties? 

Vaste dagen of flexibel? Wij denken graag met je mee. In overleg 

is het vrijwel altijd mogelijk om een opvangcontract af te gaan 

nemen wat past bij jullie wensen.  

 

 

 

 

Belangrijk: 

 Onze tarieven zijn inclusief eten (m.u.v. babyvoeding), 

drinken en luiers.  

 De tarieven op deze lijst zijn bruto uurtarieven, tenzij an-

ders vermeld. Wil je weten wat de netto kosten worden, 

vul dan de rekenhulp op onze website in 

www.kinderopvangoudenbosch.nl/tarieven/proefberekening 

 Opvang zonder vakanties is niet altijd goedkoper dan op-

vang met vakanties. Jullie netto kosten zijn afhankelijk van 

uw inkomen en het uurtarief van de opvang. 

 Komt je kind niet naar de opvang, meldt hem of haar dan 

vóór 07:00 uur af via het afmelden in het ouderportaal. De 

afgemelde dagdelen kunnen op een later tijdstip worden 

ingezet in de ruilservice voor extra opvang.  

 Opvang wijzigen of opzeggen? Stuur een mailtje naar  

secretariaat@kinderopvangoudenbosch.nl 

 Is het opvangcontract gewijzigd, door andere uren of an-

dere tarieven? Of is het inkomen gewijzigd? Geef dit altijd 

direct door aan de belastingdienst voor een correcte beta-

ling van de kinderopvangtoeslag (KOT) 

 Wil je meer informatie?  

Bel dan met 0165 320 021, menukeuze 1 

 Met KOT Zonder KOT 

08:30 - 12:30 Ochtend 

Fonkeling 
Hummelhonk 
Minoes 

€ 9,18 
Inkomens 

gebonden 

08:00 - 12:45 Ochtend 

Dikkie Dik  € 9,18 
Inkomens 

gebonden 

Peuteropvang zonder VE 

 Met KOT Zonder KOT 

08:30 - 12:30 Ochtend 

Fonkeling 
Hummelhonk 
Minoes 

€ 4,59 
€ 9,58 

per maand 

08:00 - 12:45 Ochtend 

Dikkie Dik  € 4,70 
€ 9,58 

per maand 

Peuteropvang met VE 

 40 weken 
schoolweken 

12 weken 
schoolvakanties 

07:00 - begin schooltijd VSO € 7,87 N.v.t.  

Einde schooltijd - 15:00 NSO  

Op  woensdag– of vrijdagmiddag 
€ 7,87 N.v.t.  

Einde schooltijd - 17:00 NSO 

Schittering 
€ 7,87 N.v.t.  

Einde schooltijd - 17:00 NSO 

Bukehof, Klinkert Of Regenboog 
€ 9,03 N.v.t.  

Einde schooltijd - 18:15 NSO  € 7,87 N.v.t.  

07:00 - 12:45  vakantie  ochtend N.v.t.  € 7,87 

12:45 - 18:15  vakantie middag N.v.t. € 7,87 

07:00 - 18:15  vakantie hele dag N.v.t.  € 7,87 

Flexibele dagdelen € 9,03 € 9,03 

Extra dagdeel € 9,03 € 9,03 

Buitenschoolse opvang 

Een BSO contract bestaat altijd uit 2 delen.  
Opvang in 40 schoolweken   en  
Opvang in de 12 schoolvakantieweken.  
Deze 2 delen kunnen samen of onafhankelijk van elkaar wor-
den afgenomen.  

 52 weken 40 weken 

07:00 - 12:45  Ochtend € 9,12 € 9,91 

12:45 - 18:15  Middag € 9,12 € 9,91 

07:00 - 18:15  Hele dag € 9,12 € 9,91 

07:00 - 15:30  Schooltijden  € 9,91 € 9,91 

Flexibele dagdelen € 9,91 € 9,91 

Extra dagdeel € 9,91 € 9,91 

52 weken: Je kind mag op diens contractdagen gedu-
rende het hele kalenderjaarkomen 
 

40 weken: Je kind komt in de schoolvakanties niet naar 
de opvang. Wij houden hierbij altijd de schoolvakanties 
aan van regio Zuid. 

Kinderopvang 

Tarieven 2023 

https://www.kinderopvangoudenbosch.nl/tarieven/proefberekening/
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