Rijckholt Kinderopvang
Kinderdagopvang Tarieven 2022
Pakketkorting
!Let op: dit zijn de bruto prijzen. De toeslagen van de Belastingdienst gaan hier nog van af. Prijzen
zijn geldig voor de kinderopvang tot 31 december 2022.
Reguliere opvang is 52 weken per jaar tijdens weekdagen
Standaard: 2 dagen
Per week 22 uur

Maandag, dinsdag of donderdag een hele dag (7:30-18:30)
Woensdag en/of vrijdag een hele dag of 2x een halve dag
(7:30 - 18:30 / 7:30 - 13:00 / 13:00 - 18:30)

Per uur

€ 9,03

Per maand

€ 860,86

Voordeel

U bespaart per jaar € 80,08

Voorwaarden om aan
dit pakket te voldoen

Uw kind komt 2 vaste dagen per week waarvan 1 woensdag en/of vrijdag in
het pakket zit.
Bijv. maandag en woensdag een hele dag van 7:30 tot 18:30 of
dinsdag een hele dag van 7:30 tot 18:30 en woensdag en vrijdag een halve
dag van 7:30 tot 13:00 uur of van 13:00 uur tot 18:30.

Ontbijt
incl. drinken
(7:00 – 8:00 uur)

Voor € 2,00 kunt u kind gebruik maken van een ontbijtservice, deze services
bestaat uit een broodmaaltijd incl. drinken.

Avondmaaltijd
kinderen
(vanaf 17:30)

Wilt u graag uw kind ophalen met een gevulde buik, dat kan zeker! Rijckholt
Kinderopvang biedt een broodmaaltijd aan incl. drinken voor € 2,50.

Avondmaaltijd
kinderen en ouders
incl. ranja, koffie of
thee
(vanaf 17:30)

Wilt u samen met uw kind blijven eten dan is het mogelijk om gebruik te
maken van het restaurant op het Landgoed. Bent u nieuwsgierig naar de
menukaart of het menu van de chef, stel u vraag aan één van de
pedagogisch medewerkers van Rijckholt kinderopvang, zij helpen u graag
verder. Wilt u gebruik maken van deze service, geef dit tijdig aan zodat wij
een plekje voor u en uw kind kunnen reserveren.

Verlengde opvang
7:00-7:30 uur
18:30-19:00 uur

€ 3,75 per kwartier

Extra dag

€ 99,28 (indien mogelijk op de groep)

Ruildag

gratis 2 ruildagen per maand (indien mogelijk op de groep)

Ruilen is een service waar je gebruik van kan maken en is mogelijk wanneer er wordt voldaan aan de
voorwaarden, zie online handleiding ruilen.
De factuur wordt gestuurd voor één maand vooruit (op 15 januari de factuur voor de maand februari
etc.)
Alle tarieven zijn inclusief:
- flesvoeding (Hero) en een vegatarische warm lunch (in overleg met ouders)
- vanaf 1 jaar een vegetarische warme lunch + drinken (melk)
- gezond 10, 15 en 17 uurtje + drinken (diksap/water)
- gebruik van een slaapzak en beddengoed
- luiers
- zonnebrand
- en andere verzorgingsartikelen
Kinderen die gebruik maken van de service ‘avondmaaltijd’ eten gezamenlijk van 17:30 –
18:00/18:30. Mochten de ouders mee willen eten op dit tijdstip dan is dat mogelijk. Later aanschuiven
is ook mogelijk.
Feestdagen
Tijdens de feestdagen is de opvang gesloten. Is dit uw vaste dag op contract, dan mag deze geruild
worden naar een andere dag (indien mogelijk op de groep), geef dit vooraf tijdig aan via de mail.
Tweede Paasdag
Maandag, 18 April 2022
Koningsdag

Woensdag, 27 April 2022

Hemelvaartsdag

Donderdag, 26 Mei 2022

Tweede Pinksterdag

Maandag, 6 Juni 2022

Tweede Kerstdag

Maandag, 26 December 2022

(24 december (kerstavond) en 31 december (oudjaarsdag), sluit de kinderopvang om 17:00
uur)

Informatie over kinderopvangtoeslag
Als u van plan bent gebruik te maken van onze kinderdagopvang kunt u bij de Belastingdienst
kinderopvangtoeslag aanvragen. Kinderopvangtoeslag is een overheidsbijdrage die wordt bepaald
door uw (gezamenlijk) bruto inkomen en het aantal kinderen binnen een gezin dat gebruik maakt van
opvang. Daarnaast is deze bijdrage afhankelijk van de kosten van de kinderdagopvang of
buitenschoolse opvang.
Hoe vraagt u kinderopvangtoeslag aan;
U kunt kinderopvangtoeslag online aanvragen met uw persoonlijke DigiD via www.toeslagen.nl Zorg
ervoor dat u uw aanvraag uiterlijk 8 weken vóór de eerste gewenste maandelijkse betaling bij de
Belastingdienst indient. Als u voor de toeslag in aanmerking komt, betaalt de Belastingdienst de
toeslag in maandelijkse termijnen rechtstreeks aan u uit. De Belastingdienst betaalt de
kinderopvangtoeslag vooruit en doet dit meestal binnen 8 weken na het indienen van uw aanvraag. U
kunt kinderopvangtoeslag aanvragen met een terugwerkende kracht van maximaal 3 maanden. U
kunt dus alleen kinderopvangtoeslag aanvragen vanaf de maand waarin u de aanvraag doet en voor
de 3 maanden ervoor. Tijdens het doen van de aanvraag kunt u aangeven of u de
kinderopvangtoeslag wilt laten uitbetalen op uw eigen rekening of aan Rijckholt Kinderopvang.
Wanneer u de toeslag laat uitbetalen aan Rijckholt Kinderopvang verrekenen wij deze maandelijks
met de kosten voor kinderopvang op uw factuur.
U kunt het volgende LRKP nummer gebruiken bij uw aanvraag voor Rijckholt Kinderopvang:
Kinderdagopvang: 141078467
Hoe kunt u berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt;
Voor een proefberekening van de kinderopvangtoeslag kunt u naar
www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen.
Voor de berekening van uw toeslag kunt u het onderstaande uurtotaal gebruiken;
Basis

2 dagen

Aantal uren per maand

95,33

Wat zijn de voorwaarden;
- De inwonende kinderen moeten op uw woonadres ingeschreven staan
- U of uw toeslagpartner betaalt de kosten voor kinderopvang
- U werkt of u krijgt van de gemeente of UWV een bijdrage op grond van de Wet Kinderopvang
Wat valt ook onder werk;
- Meewerken in de zaak van uw toeslagpartner
- Werken met een kunstenaarsuitkering
- Winst uit een onderneming

