
	  

De	  Antoontjes	  

	  
Tabel	  uren	  en	  prijzen	  Buitenschoolse	  Opvang	  2021	  

	  

	  

	  
	  
	   Per	  maand	  
Dagen	  	   Maandag	   Dinsdag	   Woensdag	   Donderdag	   Vrijdag	  	  
Uren	   22,16	   22,16	   32,15	   22,16	   22,16	  
Prijs	  per	  
maand	  

163,98	   163,98	   237,91	   163,98	   163,98	  

	  

*Gemiddelde	  uurprijs:	  €	  7,40	  

v Dit	  zijn	  bruto	  bedragen.	  Van	  de	  belastingdienst	  ontvangt	  u	  nog	  een	  tegemoetkoming	  in	  de	  kinderopvang	  kosten.	  	  Wat	  
u	  aan	  Kinderopvangtoeslag	  ontvangt	  verschilt	  per	  huishouden.	  Zorg	  ervoor	  dat	  u	  binnen	  drie	  maanden	  voor	  aanvang	  
en/of	  wijzigingen	  etc.	  doorgeeft	  aan	  de	  belastingdienst.	  	  

v De	  kosten	  in	  tabel	  per	  maand	  zijn	  gebaseerd	  op	  afname	  vanaf	  15.00	  tot	  18.30.	  Op	  woensdagmiddag	  van	  12-‐18.30.	  
Tijdens	  de	  schoolvakanties	  vanaf	  08.00	  tot	  18.30,	  gebaseerd	  op	  52	  weken	  opvang.	  

v Wij	  hanteren	  geen	  voorbereidingstijd/taakuren	  dat	  voor	  uw	  rekening	  komt.	  
v Voor	  afname	  alleen	  tijdens	  schoolvakanties	  (vakantieopvang)	  geldt	  tevens	  een	  uurprijs	  van	  €	  7,40	  
v Bovenvermelde	  uren	  en	  prijzen	  zijn	  exclusief	  de	  studiedagen.,	  De	  prijs	  van	  deze	  vorm	  van	  opvang	  is	  gelijk	  aan	  de	  prijs	  

voor	  regulier	  opvang	  van	  €	  7,40	  per	  uur	  dat	  in	  uw	  contract	  wordt	  verwerkt	  en	  waarvoor	  u	  Kinderopvangtoeslag	  
ontvangt.	  

v 	  De	  kosten	  voor	  elke	  vorm	  van	  opvang	  worden	  meegenomen	  in	  de	  definitieve	  berekening	  van	  de	  Belastingdienst.	  	  
v U	  ontvangt	  van	  de	  Belastingdienst	  een	  document	  waarop	  u	  de	  afgenomen	  uren	  van	  het	  hele	  jaar	  dient	  in	  te	  vullen.	  Alle	  

afgenomen	  uren	  vindt	  u	  terug	  op	  uw	  jaaroverzicht	  van	  De	  Antoontjes,	  deze	  dient	  u	  ook	  op	  te	  sturen	  naar	  de	  
belastingdienst	  Kinderopvangtoeslagen.	  

v U	  bent	  en	  blijft	  zelf	  verantwoordelijk	  voor	  het	  doorgeven	  van	  wijzigingen	  bij	  de	  Kinderopvangtoeslag.	  


