
Tarieven  Royal Kids Home Capelle aan den IJssel 
Locaties: Port of Holland, Kindercentrum het Louvre, Kasteel van Versailles

De tarieven in dit overzicht zijn bruto tarieven. Indien u recht heeft op kinderopvangtoeslag 
betaalt u slechts een deel van dit tarief. De hoogte van deze kinderopvangtoeslag is 
afhankelijk van uw persoonlijke gegevens; inkomen en het aantal uren dat u werkt. 
De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst, via www.toeslagen.nl. Let 
op! Wacht niet te lang met aanvragen, u kunt dan geld mislopen. U zit goed als u de 
toeslag aanvraagt binnen 3 maanden nadat de opvang is gestart.

Voor meer informatie, onze algemene voorwaarden en overige afspraken inzake af te 
nemen kinderopvang of buitenschoolse opvang, verwijzen wij u naar onze website: 
www.royalkidshome-capelle.nl.
Of neem contact op met onze medewerkers via planning@royalkidshome.nl of 085-10 47 
018.

Algemene informatie
Sluitingsdagen 2019:
- Nieuwjaarsdag 01-01-2019
- 2e paasdag 22-04-2019
- Hemelvaartsdag 30-05-2019
- 2e pinksterdag 10-06-2019
- 1e en 2e kerstdag 25 en 26-12-2019

Vastgestelde vakantieweken 2019 Regio Midden
Week 1, 9, 17, 18, 30 t/m 35, 43, 52



Schooldagen 15:00-18:00 uur
Vakantiedagen 07.30 - 18:00 uur

Schooldagen 12:00-18:00 uur
Vakantiedagen 07.30 - 18:00 uur

Schooldagen 15:00-18:00 uur 6,89€        10 68,90€               

Schooldagen 12:00-18:00 uur 6,89€        20 137,80€             

Schooldagen 07:30-08:30 6,89€        3,33 22,94€               

Vakantiedagen 07:30 - 18:00 uur 6,89€        10,5 72,35€               

Vervroegd 07:00-07:30 8,50€        1 8,50€                 
Verlengd 18:00 - 19:00* 8,50€        1 8,50€                 

Uurtarief Contracturen per maand Maandbedrag

Vakantieopvang
Uurtarief Contracturen per maand

210,15€             

Tarief 40 weken

Tarief 52 weken

6,89€        20,5 141,25€             

1 dag per week

Maandbedrag1 dag per week

Tarief 52 weken
Uurtarief Contracturen per maand Maandbedrag1 dag per week

30,5

Uurtarief Contracturen per maand Maandbedrag1 dag per week

Maandbedrag1 dag per week

Voorschoolse opvang
Uurtarief Contracturen per maand

Facturering over 12 maanden

Vermenigvuldig de contracturen/maandbedrag maal het aantal gewenste dagen opvang

Tarieven BSO Royal Kids Home 2019

Tarief 40 weken
Uurtarief Contracturen per maand Maandbedrag1 dag per week

6,89€        

Flexibele opvang
Uurtarief Contracturen per keer

De 12 vakantieweken, zijn de landelijke vastgestelde vakantieweken 

52 weken contract: opvang tijdens de 40 schoolweken èn tijdens 12 vakantieweken
40 weken contract: opvang tijdens de 40 schoolweken

Flexibele/extra opvang kan worden afgenomen (uurprijs €8,50) 
* kan per half uur worden afgenomen

tijdens vakantieweken en/of schoolweken (op basis van beschikbaarheid)

Bedrag

Het uurtarief van de buitenschoolse opvang is inclusief drinken, fruit en andere 
tussendoortjes, broodmaaltijd tijdens de vakantieopvang. U kunt, indien gewenst, een warme 
maaltijd afnemen voor €1,- per keer.
Uitstapjes en activiteiten zijn tevens inclusief (voornamelijk tijdens de vakantieopvang).
Studiedagen worden achteraf extra gefactureerd. 



Hele dag 07.30 - 18:00 uur 8,02€        45,5 364,91€             
07.30 - 12:45 uur
12:45 - 18:00 uur

Hele dag 07.30 - 18:00 uur 8,02€        35 280,70€             
07.30 - 12:45 uur
12:45 - 18:00 uur

Vervroegd 07:00-07:30 8,50€        1 8,50€                 
Verlengd 18:00 - 19:00* 8,50€        1 8,50€                 

Tarief 52 weken
Uurtarief Contracturen per maand Maandbedrag1 dag per week

Halve dag 8,02€        17,5 140,35€             

8,02€        Halve dag

Tarief 40 weken

Flexibele opvang
Uurtarief Bedrag

40 weken contract: opvang tijdens de 40 schoolweken
De 12 vakantieweken, zijn de landelijke vastgestelde vakantieweken 

Facturering over 12 maanden

Tarieven KDV Royal Kids Home 2019

Uurtarief Contracturen per maand Maandbedrag1 dag per week

22,75 182,46€             

Flexibele/extra opvang kan worden afgenomen (uurprijs €8,50) 
tijdens vakantieweken en/of schoolweken (op basis van beschikbaarheid)

Vermenigvuldig de contracturen/maandbedrag maal het aantal gewenste dagen opvang

Contracturen per keer

* kan per half uur worden afgenomen

52 weken contract: opvang tijdens de 40 schoolweken èn tijdens 12 vakantieweken

Het uurtarief van de kinderopvang is inclusief luiers, drinken en voeding; fruit en andere 
tussendoortjes, broodmaaltijd en de standaard soorten flesvoeding. Een warme maaltijd is 
inbegrepen voor kinderen tot 1 jaar. Voor kinderen vanaf 1 jaar kunt u, indien gewenst, een 
warme maaltijd afnemen voor €1,- per keer.



Halve dag 08.30 - 12:00 uur 8,02€        11,67 93,59€               

Tarieven Peuteropvang Royal Kids Home 2019

Vermenigvuldig de contracturen/maandbedrag maal het aantal gewenste dagen opvang
40 weken contract: opvang tijdens de 40 schoolweken

De 12 vakantieweken, zijn de landelijke vastgestelde vakantieweken 
Facturering over 12 maanden

Tarief peuteropvang 40 weken
Uurtarief Contracturen per maand Maandbedrag1 dag per week

Het uurtarief van de peuteropvang is inclusief luiers, drinken en voeding; fruit en andere 
tussendoortjes. 

Indien u een verwijzing van het CJG heeft, betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. 


