Kinderopvang Rijk van Nijmegen

Tarieven 2022
De Zonnestraaltjes en Toverster, kinderdagverblijven
KDV de Zonnestraaltjes geopend dagelijks werkdagen van 7.30-18.30 (50 weken)
PSZ de Toverster geopend dagelijks schooldagen van 8.45-12.45 (40 weken)
Zonnestraaltjes
Hele dag 50
weken

Toverster
Ochtend
(uitsluitend 40
schoolweken)

Jaarurentotaal
Jaartarief over 12 maanden
Uurtarief
Maandtarief
Maanduren (gemiddeld)
Jaarurentotaal
Jaartarief over 12 maanden
Uurtarief
Maandtarief
Maanduren (gemiddeld over 12 maanden)

550
€ 5158,31
€9,38
€ 429,86
45,83
160
€ 1500,60
€ 9,38
€ 125,05
13,34

Rekenvoorbeeld: Maandag en woensdag Zonnestraaltjes : 2 x 429,85= € 859,70
Rekenvoorbeeld: Maandag en woensdag Toverster : 2 x 125,05= € 250,10
Berekening aantal uren per maand: jaarurentotaal delen door 12.
U betaalt NOOIT extra voor eten en drinken, luiers (!), billendoekjes en babymelk. ALLES is inbegrepen.
•
•

Afgemelde dagen kunnen niet “ingehaald worden”.
Ruilen kan in overleg evt. wel:
o uiteraard als er plaats is en tijdig aangevraagd, liefst minimaal week tevoren aangevraagd en wordt pas
definitief na bevestiging per e-mail.
o Ruilen kan binnen een periode van 2 weken. Dus er kan niet geruild worden van bv februari naar april.
• Er kan nooit geruild worden met officiële feestdagen of andere sluitingsperioden.
• Zonnestraaltjes: eén extra dag gratis per opvangdag per kalenderjaar, mits er plaats is. In overleg met kantoor.
• Daarna: extra dagen alleen op aanvraag, na goedkeuring en tegen betaling.
• Restanten van tegoeden kunnen niet meegenomen worden naar volgend kalenderjaar.
Van het factuurbedrag kunt u een zéér aanzienlijk deel vergoed krijgen door het Rijk. Zie: toeslagen.nl
Betaling uitsluitend per aut. incasso op/rond de 26e van de maand voorafgaand aan de maand van opvang; belastingdienst
keert uw kinderopvangtoeslag een week eerder reeds aan u uit.
Het LRK (Landelijk Registratienummer) Nummer van De Zonnestraaltjes is: 296807576
Het LRK (Landelijk Registratienummer) Nummer van De Toverster is: 199320020

Kantoor: Burghardt van de Bergstraat 114, 6512 DR Nijmegen. Tel (024) 8443347
e-mail: zonnestraaltjeskorvn@gmail.com of kindplanning@korvn.nl
website: zonne-straaltjes.nl of korvn.nl

