
Tarieven Koningskinderen Kinderopvang 2021 
 

 

 

 

 

Met dit schrijven willen wij jullie op de hoogte brengen van de tarieven per 1 januari 2021. De 

tarieven en de achtergronden van de wijzigingen zijn besproken met de oudercommissies. Zij kunnen 

zich vinden in de onderbouwing ervan en hebben een positief advies uitgebracht. 

Bij het vaststellen van de nieuwe tarieven is rekening gehouden met de verwachte inflatie en de 

loonkostenontwikkeling (CAO Kinderopvang) welke 70% van onze kosten beslaan. 

 

Met ingang van 1 januari 2021 hanteert Koningskinderen Kinderopvang onderstaande tarieven. 
 

 

Soort 

product 

  Bruto maandprijs/ 

pakket 

Bruto 

uurtarief 

KDV 52 weken Dagopvang1 € 409,75 € 8,43 

  Halve dagopvang2 € 228,55 € 8,62 

 46 weken Dagopvang1 € 383,75 € 8,91 

  Halve dagopvang2 € 213,20 € 9,07 

 40 weken Dagopvang1 € 345,05 € 9,18 

  Halve dagopvang2 € 190,95 € 9,31 

BSO 52 weken Kort dagdeel3 € 187,85 € 8,03 

  Lang dagdeel4 € 268,95  € 7,92 

  Continu rooster5 € 221,25 € 8,06 

 46 weken Kort dagdeel3 € 153,75 € 8,59 

  Lang dagdeel4 € 245,45  € 8,62 

  Continu rooster5 € 189,65 € 8,64 

 40 weken Kort dagdeel3 € 110,75 € 8,93 

  Lang dagdeel4 € 204,05 € 8,89 

  Continu rooster5 € 147,90 € 8,99 

 Vakantie Pakket (5x)1 € 483,45 € 8,79 

VSO Abonnement   € 8,85 

 Strippenkaart  € 92,90  

TSO Abonnement. i.c.m. BSO   € 3,10 

 Abonnement zonder BSO   € 3,32 

 Strippenkaart  € 41,50  

     
 

 

All-inclusive 

De tarieven voor onze kinderdagopvang zijn all-inclusive. Wij verzorgen: 

• gebruik van luiers, flessen en slaapzak (KDV) 

• flesvoeding (Nutrilon 1 en 2) (KDV) 

• broodmaaltijd (heerlijk en eerlijk volkorenbrood van de lokale bakker) 

• tussendoortjes (o.a. yoghurt, groente en fruit welke vers van de lokale groenteboer 

komen) 

• drinken (sap en melk) 

• uitstapjes (en het eventuele vervoer met eigen bus) 
 
 

1 Een gehele dag opvang is van 7.30 tot 18.30 uur. 
2 Een ochtend deel duurt van 7.30 tot 13.30 uur en een middagdeel duurt van 12.30 tot 18.30 uur. 
3 Opvang is van 15.15 tot 18.30 uur. 
4 Opvang is van 12.00 tot 18.30 uur (inclusief tussenschoolse opvang). 
5 Opvang is van 14.00 tot 18.30 uur. 
6 Een gehele dag opvang is van 7.30 tot 18.30 uur. 

 



 

 

 

 

 

 

Extra 

Naast de vaste contracturen opvang per maand ontvangt u extra dagen (zonder extra kosten) 

welke afhankelijk zijn van het aantal contract dagen: 

• bij 1 contract dag per week, ontvangt u 1 extra dag per jaar 

• bij 2 contract dagen per week, ontvangt u 2 extra dagen per jaar enz. 

• bij 5 contract dagen per week, betaald u een lager maandtarief. 

 
Ook komend jaar zullen de tarieven van Koningskinderen, ten opzichte van andere 

kinderopvangorganisaties, zeer concurrerend blijven. De overheid heeft zowel het maximum 

uurtarief voor kinderopvangtoeslag, als de inkomenscategorieën voor 2021 gewijzigd. De maximum 

uurtarieven worden in 2021 met 3,55% verhoogd. Daarmee gaan de vergoedingen omhoog, krijgen 

ouders meer vergoed. 

Het exacte bedrag dat u gaat betalen voor kinderopvang is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

Op de website van de belastingdienst vindt u een rekentool hiervoor. 

 
 

We hopen u met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Erwin Knegt 

 

Koningskinderen Kinderopvang 

 

Tip! 
Vergeet niet de nieuwe tarieven nu alvast door te geven aan de Belastingdienst. U ontvangt dan in 

januari direct het juiste bedrag aan kinderopvangtoeslag. 

 


