
 

 

 

Berekening kosten buitenschoolse opvang 

De korfkidz berekent aan de hand van het aantal dagen opvang die u wilt, hoeveel de jaarkosten 
hiervoor zijn. Dit bedrag wordt gedeeld door 12 om het maandelijks te betalen bedrag te berekenen. 
De extra kosten voor de vakantieweken in verband met de langere openingstijd worden dus over  12 
maanden verdeeld. 

Als een school buiten de vakantieweken extra dagen gesloten is, dan is de korfkidz ook open om uw 
kind op te vangen als daar vraag naar is. Hier brengen wij geen extra kosten voor in rekening. 

De opbouw van de maandelijkse kosten (uurtarief 2022 € 8,41) 

 

Kinderopvangtoeslag 

Om de kosten voor u als ouders te bepalen, dient de bijdrage van de overheid nog van de hierboven 
genoemde kosten van de opvang afgetrokken te worden.  
Voor het aanvragen van een bijdrage van de Belastingdienst heeft u het uurtarief en het aantal uur 
opvang per jaar nodig. 
Voor meer informatie zie: http://www.toeslagen.nl/particulier/kinderopvangtoeslag.html  
 
De tarieven voor de kinderopvang zijn vrijgesteld van BTW. 
 
 
 
 
 
 

Aantal 
dagen 

opvang 
1ste dag 2de dag 3de dag 4de dag 5de dag # uur/mnd # uur/jaar kosten/maand 

1 dag kort     24 289 € 202,54 

1 dag  lang     33 391 € 274,03 

2 dagen kort kort    48 578 € 405,08 

2 dagen kort  lang    57 679 € 475,87 

2 dagen lang lang    65 781 € 547,35 

3 dagen kort kort kort   72 866 € 606,92 

3 dagen kort kort lang   81 968 € 678,41 

3 dagen kort lang lang   89 1070 € 749,89 

4 dagen kort kort kort lang  105 1257 € 880,95 

4 dagen kort kort lang lang  113 1359 € 952,43 

5 dagen kort kort kort lang lang 137 1647 € 1.154,27 

de korfkidz 

Amstelveen 

 

http://www.toeslagen.nl/particulier/kinderopvangtoeslag.html


Extra opvang 
 
Ouders kunnen hun kind(-eren) op andere dagen dan waarvoor een overeenkomst is afgesloten 
brengen, als daar plaats voor is in de groep. Voor deze extra opvang gelden dezelfde kosten als voor 
de gewone opvang. De berekening vindt plaats per uur extra opvang. 
 
Opzegging 

de korfkidz hanteert een opzegtermijn van één maand, de opzegging dient schriftelijk doorgegeven 

te worden. De beëindiging van de opvang kan plaatsvinden elke dag van de maand. 

 


