Prijslijst kinderdagverblijf Benjamin (per 1 januari 2023)
Wij verzorgen kinderopvang in horizontale groepen en zijn dagelijks standaard geopend van 7.30
tot 18.30 uur. Kinderdagverblijf Benjamin is 52 weken per jaar geopend met uitzondering van
erkende nationale feestdagen en 1 sluitingsdag. Minimale afname per week is 2 dagen.
De prijzen voor de dagopvang zijn inclusief flesvoeding, overige voeding en alle
verzorgingsproducten (zoals luiers, zonnebrandcrème en persoonlijke slaapzak), ouderapp en
een kindmap.
 Prijzen per kind bij een afname van:
Dagen
per
week
2
3
4
5

Uren per Uren per
* Bruto
schoolweek
jaar
maandtarief
22
33
44
55

1144
1716
2288
2860

€ 952,38
€ 1.428,57
€ 1.904,76
€ 2.380,95

* bruto: dit zijn de prijzen die Kinderdagverblijf Benjamin aan u in rekening brengt. De netto
kosten voor kinderopvang bestaan uit kosten kinderopvang min de kinderopvangtoeslag. Bij de
belastingdienst (via www.toeslagen.nl of telefonisch via 0800-0543) kunt u een tegemoetkoming
voor de kosten van kinderopvang aanvragen.
Op onze website treft u een bruto –nettocalculator aan waarmee u kunt berekenen welk
maandbedrag u zelf betaald.
 Minimale opvang
Vanuit pedagogisch oogpunt zijn wij geen voorstander van kinderen die structureel slechts één
dag het kinderdagverblijf bezoeken. De minimumafname is daardoor vastgesteld op 2 hele
dagen dagopvang.
 Inschrijfgeld
U betaalt bij ons geen inschrijfgeld.
 Een extra dag opvang
Indien de groepsgrootte het toelaat kunt u een extra dag opvang bespreken (circa 2 weken
voordien). De kosten hiervan zijn: € 40,= voor een halve dag (van 7.30 tot 13.00 of van 13.00 tot
18.30) en € 80,= per dag. Deze dagen worden op de eerst volgende factuur in rekening gebracht.
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 De BenXtrakaart
Hiermee kunt u in overleg met de groepsleiding op een voordelige manier incidenteel extra
dagdelen afnemen (circa 2 weken voordien). U kunt de BenXtrakaart aanvragen via het
aanvraagformulier. Op de eerstvolgende factuur wordt deze aan u in rekening gebracht.
Ook op uw jaaroverzicht staat deze kaart vermeld. Er zijn twee kaarten:10 dagdelen voor € 350,=
en 5 dagdelen voor € 195,=.
 Speciale wensen
Indien u vragen of wensen heeft mbt de uren of dagen van de opvang kunt u met ons contact
opnemen.
 Betalingsvoorwaarden en kosten
Betaling geschiedt middels automatische incasso op de 22ste voorafgaand aan de opvangperiode.
Indien meerdere incassopogingen noodzakelijk zijn, dan zullen wij het incassobedrag per poging
verhogen met € 15,00 administratiekosten. U ontvangt automatisch een voorlopige jaaropgave
voor het komende kalenderjaar omstreeks 15 november en de jaaropgave over het afgelopen
jaar ontvangt u begin februari. Beiden worden eenmalig kosteloos verstrekt en kunt u gebruiken
voor uw aanvraag kinderopvangtoeslag.
Niet genoten opvang geeft geen recht op restitutie.
 Afwijkende betalingsafspraken
Indien u geen gebruik maakt van een automatische incasso betaalt u een opslag van 5% op het
geldende uurtarief. U ontvangt de factuur omstreeks de 15e van de maand voorafgaand aan de
opvang. U dient deze voor de 1ste van de maand te voldoen.
 Annuleringskosten
Tot 2 maanden voor ingangsdatum van de opvang kunt u kosteloos annuleren. Bij annulering
binnen 2 maanden voor de ingangsdatum brengen wij u annuleringskosten in rekening (50% van
de opvangkosten voor 2 maanden).
 Elektronisch toegangssysteem
Op onze kinderdagverblijven maken we gebruik van een elektronisch toegangssysteem. Bij
aanvang van de plaatsing ontvangt u hiervoor een persoonsgebonden keytag. Wij hanteren
hiervoor een borg van € 50,00 per keytag. Tijdens het kennismakingsgesprek ontvangt u
hierover meer informatie.
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