
 

 

 

 

 

Tarieven, ruilbeleid en extra opvang  
 

Kinderdagverblijf de Hummeltjeshoeve Heukelum en Ameide 
 

We bieden hele - en halve dagen opvang voor 40 en 51 weken. Jaarlijks gaan wij 

mee met de landelijke indexering kinderopvangtarieven.  

In 2017 betaald u €7,18 uur per uur.  

Hele dagen opvang: 

Structurele opvang voor hele dagen van 07.00 uur tot 19.00 uur.  

• Halen & brengen tussen 07.00 uur tot 09.00 uur en tussen 17.00 uur en 19.00 

uur.  

• Er wordt een opvangtijd gerekend van 11 uur.  

Halve dagen opvang:    

Halve dagen opvang is structurele opvang van een halve dag.   

Regels halve dagen: 

• Ochtend opvang; de kinderen kunnen tussen 07.00 uur en 09.00 uur gebracht 

worden en dienen tussen 12.30 uur en 13.00 uur opgehaald te worden.  

• Middag opvang; de kinderen dienen tussen 12.30 uur en 13.00 uur gebracht 

te worden en kunnen opgehaald worden tussen 17.00 uur en 19.00 uur.  

• Er wordt een opvangtijd gerekend van 5,5 uur.  

Flexibele opvang: (beperkte opvang mogelijkheden)  

Wij rekenen € 7,68 per uur en de opvang wordt samen met u bepaald. Afhankelijk 

van uw werkrooster, maken wij samen met u een contract op die gericht is op uw 

situatie. Dus werkt u  wisselende diensten, dan is dit geen probleem; de ene week 

kunt u meer opvang aanvragen dan de andere week. Flexibel opvangdagen moet 

een maand van tevoren doorgegeven worden. 

Extra dagen (op aanvraag) 

Extra dagen kunt u afnemen bij gebruik van structurele opvang van hele of halve 

dagen. Dit zijn extra opvang uren, waarvoor u een aparte rekening ontvangt.   

Regels extra dagen: 

• Extra dagen vraagt u minimaal 1 dag en maximaal 1 maand van te voren 

aan via de ouderlogin van het KDV-net. De opvang is alleen mogelijk als de 

groepsbezetting dit toelaat. Er moet plaats zijn, eerder kunnen wij niks 

toezeggen (te bepalen door de pedagogisch medewerkers).  

Ruildagen (alleen voor kinderdagverblijf in Heukelum)  

?? 

Ruildagen (alleen voor kinderdagverblijf in Ameide) 

Per 1 maart 2017 heeft de Hummeltjeshoeve een nieuw ruilbeleid geïntroduceerd 

met een ruildagen kaart, voor het kinderdagverblijf in Ameide. De kinderen komen 



 

 

 

op vaste dagen naar het kinderdagverblijf, met uitzondering van de kinderen met 

een flexibel opvangcontract. Dit komt de stabiliteit van de groepen en daarmee de 

pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan echter voorkomen dat u 

door bijvoorbeeld een wisseling op uw werk, vrije dag of vakantiedag geen gebruik 

gemaakt hebt van de opvang. Dan is er de mogelijkheid dat u deze kunt ruilen 

tegen een andere opvangdag. Het ruilen is een service en geen recht. Wij proberen 

u hierin tegemoet te komen, maar door de volle groepen kunnen wij hier niet altijd in 

voorzien. 

Regels Ruilbeleid  

• De ruildagenkaart is een kalenderjaar geldig. De ruildagen worden op de 

ruildagenkaart door ons bijgehouden en bewaard.  

• U heeft 5 mogelijkheden op uw ruildagenkaart staan. Is de ruildagenkaart vol 

dan kunt u een kaart bijkopen. Voor deze kaart berekenen wij € 20,00 

administratiekosten.  

• Ruilaanvragen kunnen alleen via de ouderlogin van het KDV-net 

aangevraagd worden.  

• Wilt u gebruik maken van een ruil dag moet dit minimaal 24 uur van tevoren 

en maximaal 1 maand van tevoren aangevraagd zijn. Anders is het voor ons 

geen ruil dag maar een afgemelde dag zonder ruilen.  

• De ruil dag dient binnen een maand gewisseld te worden. (Dit in verband met 

een maand opzegtermijn van het contract)  

• U krijgt zo snel mogelijk uiterlijk één week voor de gewenste ruildatum, van ons 

te horen of het ruilen wel of niet mogelijk is.  

• U kunt alle dagen binnen uw contract ruilen, mits de personeels- en 

groepsbezetting dit toelaat.  

• Ruilen kan alleen binnen de afgesproken contract termijn. Als u bijv. een 40-

weken contract heeft, dan kunt u ruildagen alleen binnen deze 40 weken 

inzetten.  

• U ruilt wat u afneemt, bijvoorbeeld een hele dag tegen een hele dag en niet 

tegen twee halve dagen.  

• De ruildagenkaart is gebonden aan het kind en kan niet voor broers of zussen 

worden ingezet.  

• Wanneer het vanuit pedagogisch oogpunt niet verantwoord is dat een kind 

ruilt, kan dit door ons worden aangegeven.  

• Het aantal aangevraagde ruildagen kunt u ook zelf in de ouderlogin van het 

KDV-net terugzien.  

Het nieuwe ruilbeleid is een try-out voor 2017, aan het einde van 2017 wordt de 

ruildagenkaart samen met de oudercommissies geëvalueerd. 

 

BSO de Koele Kikkers 
Bij de BSO hebben we verschillende manieren van opvang mogelijkheden: 

 40 weken contract, dan komt uw kind alleen in de schoolweken. 

 48 weken contract, dan komt uw kind tijdens schoolweken en schoolvakanties 

m.u.v. 3 weken in de zomervakantie. 

 12 weken contract, dan komt uw kind alleen in de schoolvakanties. 

 Flexibele opvang, u vraagt bij ons incidentiele opvang aan. 

 VSO contract, uw kind komt alleen voor schooltijd van 7:00 tot 8:30 



 

 

 

Ons uur tarief is:  

Peuteropvang ‘t Krakelingetje 
We bieden 3,5 uur opvang voor 40 weken tegen het landelijke kinderopvangtarief. U 

betaald €7,18 per uur. De minimale bezoekfrequentie is 2 ochtenden in de week. De 

peuteropvang is tijdens de schoolvakanties gesloten.  

 

Toeslag  

• Twee verdieners vragen kinderopvangtoeslag aan bij de belastingdienst. Die is 

afhankelijk van het gezamenlijk inkomen. Kijk voor meer informatie op 

www.toeslagen.nl.  

• De gemeente subsidieert gezinnen met 1 werkende ouder. U betaalt € 26,75 per 

dagdeel per maand.  

 

Peuterspeelzaal Ot en Sien: 
Uw kind komt minimaal 2 dagdelen per week à 5 uur. De kosten bedragen €55,00 

per maand. In totaal betaalt u 11 maanden. De maand augustus krijgt u gratis. 

De peuterspeelzaal in de vakanties gesloten 

Peuterspeelzaal Pinkeltje: 
Uw kind komt minimaal 2 dagdelen per week à 3 uur. De kosten bedragen €55,00 

per maand. In totaal betaalt u 11 maanden. De maand augustus krijgt u gratis. 

De peuterspeelzaal in de vakanties gesloten 

 


