
 

 

 

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 12 weken extra dagen gesloten is, dan is de korfkidz ook open om uw kind 

op te vangen als daar vraag naar is. De kosten daarvoor zijn extra kosten boven op het maandbedrag, 

deze worden in rekening gebracht op de maandelijkse factuur. Aan het begin van het schooljaar 

ontvangen de ouders een lijst van de scholen waarop de reguliere vakantie periodes zijn aangegeven 

en de extra gesloten dagen, waarvoor u dan extra opvang kunt aanvragen. 

 De opbouw van de maandelijkse kosten 

 

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 

2 dagen kort kort 
   

45 540,00 € 321,23 

2 dagen kort  lang 
   

54 650,00 € 379,34 

2 dagen lang lang 
   

63 760,00 € 437,46 

3 dagen kort kort kort 
  

68 810,00 € 481,83 

3 dagen kort kort lang 
  

77 920,00 € 539,95 

3 dagen kort lang lang 
  

86 1.030,00 € 598,06 

4 dagen kort kort kort lang 
 

99 1.190,00 € 700,56 

4 dagen kort kort lang lang 
 

108 1.300,00 € 758,67 

5 dagen kort kort kort lang lang 131 1.570,00 € 919,28 

de korfkidz 

Amstelveen 



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 twee maanden, de opzegging dient schriftelijk 

doorgegeven te worden. De beëindiging van de opvang kan plaatsvinden op de 1
ste

 en de 16
de

 van 

elke maand. 

 


