
 

 
 

Tarievenlijst gastouderopvang 2018 

 
 
Spring hanteert een adviestarief vanaf € 5,00 per uur.  
Gastouders mogen zelf hun uurtarief vaststellen. Onderstaande tarieven zijn bruto-tarieven.  
Het maximale uurtarief in 2018 waarover u kinderopvangtoeslag ontvangt is € 5,91 per uur, dit is het normbedrag van de 
overheid en inkomensafhankelijk. Wat u netto gaat betalen kunt u berekenen op de site van de belastingdienst, 
http://belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ 

 
Hoeveel organisatiekosten u betaalt aan Spring, hangt af van het aantal uren én het aantal kinderen, maar is nooit meer dan  
€ 89,- per maand voor het eerste kind en €  € 49,- voor uw tweede kind per maand. Bij drie of meerdere kinderen worden de 
organisatiekosten per gezin berekend, deze gezins berekening is bij gelijktijdige opvang van alle kinderen voordeliger.  

 
Gastouder 

Gastouderopvang      Opvangkosten gastouder 

(adviestarief)  
Organisatiekosten 

1e kind* vanaf € 5,00 per uur € 1,67 per uur (max € 89/mnd) 
2e kind vanaf € 5,00 per uur € 1,35 per uur (max € 49/mnd) 
3e kind en volgende vanaf € 5,00 per uur Gratis 

* 1e kind is het kind dat de meeste uren opvang afneemt (zoals bij de belastingdienst). 

 
Gastouder aan huis  
Kiest u voor een gastouder bij u in huis, dan betaalt u voor de opvangkosten gastouder een vast tarief per uur per gezin. De 
gastouder aan huis mag maximaal 3 dagen per week aan huis worden ingezet met een maximum van 6 kinderen. Zoekt u 
opvang voor 3 kinderen of meer? Dan kan een gastouder aan huis voordeliger voor u zijn.   
 

Gastouderopvang aan 

huis 
Opvangkosten gastouder  aan huis 

(adviestarief) 
Organisatiekosten 

1e kind* vanaf € 12,00 per uur (per gezin) € 1,67 per uur (max € 89/mnd) 
2e kind vanaf € 12,00 per uur (per gezin) € 1,35 per uur (max € 49/mnd) 
3e kind en volgende vanaf € 12,00 per uur (per gezin) Gratis 

* 1e kind is het kind dat de meeste uren opvang afneemt (zoals bij de belastingdienst). 
 
Let op! De uurprijs per kind kan maandelijks verschillen. Dit hangt af van het aantal uren dat die maand totaal wordt 
afgenomen door het gezin. 
 
De minimale afname voor kinderen van 0 tot 4 jaar is 20 uur per maand. 
De minimale afname voor een schoolgaand kind is 12 uur per maand. 
De minimale afname voor een gastouder aan huis is 8 uur per maand. 
 
De uurprijs/nachttarief van de gastouder wordt bepaald in overleg met de gastouder. Het uurtarief voor opvang in het weekend 
is eveneens in overleg met de gastouder. De organisatiekosten zijn conform bovenstaande tabel. 
 
Vakantieopvang en/of incidentele opvang 
Indien een broertje of zusje van een bemiddeld kind incidenteel (in de vakanties of tijdens studiedagen) naar dezelfde 
gastouder gaat, dan hanteren we het advies uurtarief van deze gastouder en € 1,67 per uur aan organisatiekosten. 
De minimale afname komt in dit geval te vervallen.  
In geval van reserve opvang op KDV/BSO van Spring komt de minimale afname ook te vervallen en wordt het incidentele  
uurtarief van KDV/BSO gefactureerd. 
Vakantie- en/of incidentele opvang op KDV/BSO kan u geboden worden indien er plaats is op de locatie. 
 
 
Wilt u weten wat u per maand gaat betalen, of heeft u nog vragen?  Neem dan contact op met een van de 
bemiddelingsmedewerkers van het gastouderbureau via 088 20 88 202 of gastouderbureau@spring-kinderopvang.nl   
Zij helpen u graag! 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
Voeding en verzorging 
De kosten voor voeding, luiers, maaltijden, tussendoortjes en eventueel vervoer zijn niet in de prijs inbegrepen en komen voor 
rekening van de vraagouder. U kunt eten meegeven of onderling een vergoeding met de gastouder afspreken. Ook voor het 
eventueel met de auto halen en brengen van uw kind(eren) kunt u met de gastouder een vergoeding afspreken.  
Spring geeft wel adviestarieven voor voeding en vervoer.  
 

vergoeding voor 
voeding 

Broodmaaltijd Warme maaltijd Tussendoortje/fruit 

Kind 1-3 jaar € 0,65 € 1,20 € 0,65 
Kind 4-8 jaar € 0,85 € 1,75 € 0,85 
Kind 9-13 jaar € 1,15 € 2,20 € 1,00 

 
Kilometervergoeding      € 0,19 per kilometer 
 
 
 

 

 


