
 

De tarieven zijn geldig van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022, wijzigingen voorbehouden. 
Onze Algemene Voorwaarden Kinderopvang zijn van toepassing op deze tarieven. 

 

Prijslijst 2022 
 

 
Onze dagopvang is geopend van maandag tot en met vrijdag van 6:30 uur tot 18:30 uur. De 
dagopvang is ingedeeld in 2 dagdelen van 7:30 uur tot 13:00 uur en van 13:00 uur tot             
18:30 uur. Wenst u opvang vanaf 6:30 uur, dan is dit vroege uur apart aan te vragen.  
 

 52 weken pakket: Opvang op alle contractdagen/dagdelen gedurende het hele jaar.  

 46 weken pakket: Opvang op alle contractdagen/dagdelen gedurende het hele jaar, met 
uitzondering van de 6 weken zomervakantie (dit betreffen de landelijk vastgestelde 6 weken 

zomervakantie conform de schoolvakantie van de regio Zuid). 

 40 weken pakket: Opvang op alle contractdagen/dagdelen gedurende de schoolweken (dit 

betreft opvang gedurende het gehele jaar met uitzondering van de landelijk vastgestelde schoolvakanties van de 
regio zuid) 

 Flexibel pakket: Je hebt opvang nodig op wisselende dagen. 

  

                        Dagopvang  
 KDV Limoezine 

52-wekenpakket  € 8,93  €  9,83  

46-wekenpakket  € 9,38 € 10,32 

40-wekenpakket  € 9,83 € 10,82 

Flexibel € 10,01 € 11,01 

 

Onze buitenschoolse opvang is geopend van maandag tot en met vrijdag van 6:30 uur tot 
18:30 uur wanneer de basisschool is gesloten. Reguliere en flexibele buitenschoolse opvang 
worden gedurende schoolweken in dagdelen afgenomen. Voorschoolse opvang is van         
6:30 uur tot 8:30 uur en naschoolse opvang is van 15 minuten voor de sluitingstijd van de 
school tot 18:30 uur. Op een woensdag- of vrijdagmiddag zijn de dagdelen van 15 minuten 
voordat de school uit is tot 15:00 uur of tot 18:30 uur. Tijdens de schoolvakanties is de BSO 
geopend van 6:30 uur tot 18:30 uur. Afhankelijk van de afname van het pakket zijn kinderen in 
de schoolvakanties vanaf 6:30 of 7:30 uur welkom. 

      

Buitenschoolse opvang 

 BSO 

52-wekenpakket  € 7,68  

46-wekenpakket  € 8,22 

40-wekenpakket  € 8,61 

Flexibel € 9,22 

 

Extra informatie: Bovenstaande uurtarieven zijn bruto bedragen. Door de tegemoetkoming van  
kinderopvangtoeslag, welke u bij de Belastingdienst aan kunt vragen, betaalt u uiteindelijk zelf een 
lager bedrag per uur. Op www.toeslagen.nl treft u hierover meer informatie. Het uurtarief is inclusief 
luiers, babyvoeding, brood, fruit, melk, sap en dergelijke.  
 

Tip! Op www.legarage-kinderopvang.nl vindt u onder tarieven onze rekentool. Bereken daar uw netto 
kosten van de gewenste opvang. Het kan u wellicht nog verbazen dat in de meeste gevallen een     
52-weken pakket netto voordeliger kan zijn dan een 46- of 40- weken pakket. 
 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op via 0164 – 85 54 85 of via info@legarage-kinderopvang.nl. 

http://www.toeslagen.nl/
http://www.legarage-kinderopvang.nl/
mailto:info@legarage-kinderopvang.nl

