
Tarieven kinderopvang Hoogersmilde

Kindcentrum de Grift

Reguliere opvangmogelijkheden: uurtarief uren per dagdeel per maand prijs per dagdeel per maand

52 weken 46 weken 40 weken 52 weken 46 weken 40 weken 52 weken 46 weken 40 weken

KDV ochtend of middag € 6,89 € 7,14 € 7,50 22,75 20,13 17,50 € 156,75 € 143,69 € 131,25

BSO Continurooster (van 14 tot 18 uur) € 6,42 € 6,95 € 7,33 24,92 19,67 14,42 € 159,97 € 136,68 € 105,67

BSO Korte middag  (van 14 tot 17 uur) € 6,42 € 6,95 € 7,33 20,58 15,83 11,08 € 132,15 € 110,04 € 81,24

BSO Extra korte middag (van 14 tot 15.30 uur) € 7,33 6,08 € 0,00 € 44,59

VSO (van 730 tot 830) € 7,07 3,33 € 0,00 € 23,57

half uur verlengde opvang kdv (voor 7.30 of na 18 uur) € 6,89 € 7,14 € 7,50 2,17 1,92 1,67 € 14,93 € 13,69 € 12,50

half uur verlengde opvang bso (voor 7.30 of na 18 uur) € 6,42 € 6,95 € 7,33 2,17 1,92 1,67 € 13,91 € 13,32 € 12,22

Flexibele opvangmogelijkheden Hoogersmilde: uurtarief

minimum 

aantal 

uren per 

maand

minimum 

prijs per 

maand * Offerte op maat!

KDV minimaal 22 uur/mnd, minimaal 5 uur/keer € 7,40 22 € 162,80 Ieder gezin is anders, iedere opvangvraag 

BSO minimaal 14 uur/mnd, minimaal 3 uur/keer € 7,40 14 € 103,60 verschilt! Neem contact met ons op, zodat wij u

een offerte op maat kunnen bieden en met u 

mee kunnen denken over de voor u zo voordelig 

mogelijke opvangsoort.

Vakantieopvang: uurtarief

uren per 

dagdeel 

per maand

prijs per 

dagdeel 

per maand

dagdeel 6 weken per jaar € 7,33 2,63 € 19,24

Mail: kinderopvang@cogdrenthe.nl  

uurtarief

minimum 

tarief per 

strippenka

art

Strippenkaart minimaal 10 uur/keer € 8,00 € 80,00

Tarieven zijn inclusief: Services tegen aparte vergoeding:

fles- en babyvoeding warme maaltijd

fruit/eten/drinken overdag voor alle leeftijden halen/brengen naar (sport)verenigingen

ontbijt (indien gewenst)

deelname aan gevarieerd activiteiten programma

bso gedurende twee margedagen per schooljaar

Spelregels:

de standaard openingstijden zijn van 7.30-18.00, verlengde opvang is per kwartier mogelijk van in ieder geval 7-19 uur

begin- en eindtijden van kdv zijn (in overleg) een uur verschuifbaar

dagdelen waarop een kind afwezig is kunnen binnen kalenderjaar worden geruild voor een ander dagdeel (mits afwezigheid minimaal 1 week vooraf is gemeld en er ruimte op groep is)

dagdeel kdv verlengen met een half dagdeel is in overleg mogelijk

De tarieven zijn onder voorbehoud van kleine afrondingsverschillen binnen het administratiesysteem

Tel. 0592-409865 

U kunt ons bereiken op:


