Tarieven kinderdagopvang (KDV) 2021
In dit overzicht zijn de brutobedragen opgenomen die wij hanteren voor de opvang op een
kinderdagverblijf van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Verder vind je informatie over de
betaling, vergoedingsmogelijkheden door de Belastingdienst of – alleen bij VVE op een KDV – door de
gemeente Deventer.
Kinderdagopvang uurtarief € 8,68
• Gedurende het hele jaar bieden wij opvang aan op het kinderdagverblijf, met uitzondering van
de nationale feestdagen, dan zijn alle kinderdagverblijven gesloten;
•

De prijzen zijn inclusief flesvoeding, luiers, vers fruit, broodmaaltijd, melk of karnemelk,
tussendoortjes en drinken. Ook uitstapjes naar bijvoorbeeld de Ulebelt of het Vogeleiland (incl.
openbaar vervoer) is inbegrepen;

•

Sam&ko biedt de opvang voor een ochtend, middag of hele dag in vaste dagdelen en niet op
basis van ‘uurtje-factuurtje’;

•

De kinderdagverblijven zijn open van 07.30 tot 18.00 uur met de volgende breng- en haaltijden:
tussen 07.30 en 09.00 uur, tussen 12.30 en 13.15 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur;

•

Wij factureren maandelijks een vast bedrag;

•

De kinderopvangtoeslag 2021 is vastgesteld op € 8,46 per uur. Op onze website en op
www.toeslagen.nl kun je een proefberekening maken om inzicht te krijgen hoeveel je van de
belastingdienst terugontvangt;

•

Incidentele opvang kan worden ingekocht à € 8,68 per uur. Incidentele opvang kan tot 4 weken
voor aanvang van de gewenste opvang dag kosteloos worden geannuleerd. Na deze termijn is
kosteloos annuleren niet meer mogelijk;

•

Wij factureren altijd vooraf aan de maand waarin de opvang gebruikt wordt en incasseren
ongeveer 14 dagen nadat de factuur verzonden is;

•

De belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag op de 20e van iedere maand uit;

•

Na start op een kinderdagverblijf heb je nog de mogelijkheid om met terugwerkende kracht voor
maximaal 3 maanden de toeslag aan te vragen;

Kinderdagverblijf 52 weken

Per keer

Per maand

Hele dag
opvang van 07.30 tot 18.00 uur
Ochtend
opvang van 07.30 tot 13.15 uur
Middag
opvang van 12.30 tot 18.00 uur

€ 91,14
10 uur en 30 minuten
€ 49,91
5 uur en 45 minuten
€ 47,74
5 uur en 30 minuten

€ 394,94
45 uur en 30 minuten
€ 216,28
24 uur en 55 minuten
€ 206,87
23 uur en 50 minuten
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Gebruik van de opvang & informatie
Wens je dag(del)en te ruilen neem dan contact op met de pedagogisch
medewerker. Eventuele extra opvang wordt maandelijks via de maandfactuur extra in rekening
gebracht.
Aanvragen voor extra opvang of afmeldingen kunnen via het online ouderportaal gedaan worden. In
dit ouderportaal heb je ook inzicht in o.a. facturen, jaaropgaven en uw eigen (kind) gegevens.
Kinderopvangtoeslag
In Nederland kennen wij de kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming vanuit de overheid
voor de kosten van de kinderopvang. Tweeverdieners en alleenstaande werkende ouders hebben
recht op de kinderopvangtoeslag en kunnen bij de Belastingdienst de (inkomensafhankelijke)
Kinderopvangtoeslag aanvragen. Op www.toeslagen.nl vind je alle informatie en kun je ook een
proefberekening maken. De kinderopvangtoeslag kan aangevraagd worden voor opvangkosten op
een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.
VVE op het KDV
Maak je gebruik van het kinderdagverblijf en je dochter/zoon krijgt een VVE-toekenning van het
consultatiebureau? Dan plaatsen wij hem/haar een extra dagdeel op het kinderdagverblijf waarvoor
je geen extra kosten krijgt doorbelast. De opvang op basis van een VVE-toekenning wordt vergoed
door de gemeente Deventer. Je hoeft daar zelf niets voor te doen want wij regelen dit met de
gemeente.
Vragen, meer informatie of een kijkje nemen?
Op onze website www.samenko.nl staat uitgebreide informatie over onze visie op de
kinderdagopvang en waar wij ons hard voor maken. Ook kun je je hier inschrijven of aanmelden voor
een rondleiding. Heb je vragen en heb je liever persoonlijk contact? Dan staan de medewerkers van
Klantenservice je graag te woord. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 0570 - 85 71 00 (van 08.30-17.00
uur). Mailen kan ook naar info@samenko.nl.
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