
 

 

Tarieven 2020 – Incidentele opvang (bij afwezigheid gastouder) 

Spring ondersteunt in het zoeken van alternatieve opvangmogelijkheden binnen Spring als jouw 

gastouder geen opvang verzorgt in bijvoorbeeld vakanties. Je kunt hierbij denken aan opvang bij een 

andere gastouder of op een locatie van Spring. Een service, waar jij als vraagouder een aanvraag 

voor kunt indienen. Maak tijdig kenbaar als je benieuwd bent welke mogelijkheden er voor jouw 

aanvraag zijn.  

Wat kost incidentele opvang bij een andere gastouder of op een andere locatie? 

Gastouderopvang betaal je per afgenomen uur. De hoogte van dit uurtarief kan verschillen. 

Gastouders zijn namelijk zelfstandig ondernemer. Dat betekent dat ze onder andere zelf hun tarieven 

kunnen bepalen. Maak je incidenteel gebruik van opvang bij een andere gastouder, dan geldt het 

tarief van deze gastouder.  

Naast het uurtarief betaal je ook een tarief per maand aan Spring voor bemiddeling en begeleiding. 

Voor de incidentele opvang op een locatie van Spring betekent dit dat je korting krijgt op het tarief, 

rekening houdend met de kosten voor bemiddeling en begeleiding die al betaald worden. 

Kinderopvangtoeslag  

Incidentele opvang vindt altijd plaats op een andere locatie dan waar de reguliere opvang plaatsvindt. 

Ontvangt u kinderopvangtoeslag? Houdt er dan rekening mee dat je een wijziging van opvang ook bij 

de belastingdienst kenbaar maakt door het LRK-nummer van de incidentele opvanglocatie door te 

geven.  

Tarieven 

Buitenschoolse opvang2 

 Uurtarief 3 

Tarief 1ste kind €6,79 

Tarief 2de kind €6,79 

Tarief vanaf 3de kind €6,79 
 

1De leveringsvoorwaarden van de dagopvang zijn van toepassing. Enkel afname in dagdelen 

is mogelijk (7.30u-13.00u en 13.00u-18.30u of een hele dag). 
2De leveringsvoorwaarden van de buitenschoolse opvang zijn van toepassing. In vakanties is 

enkel afname in dagdelen mogelijk (7.30u-13.00u en 13.00u-18.30u of hele dag). Tijdens 

schoolweken kan opvang worden afgenomen van einde schooltijd tot 18.30u. Bij een 

continurooster of 5-gelijke-dagen-model behoort opvang tot 16.30u ook tot de opties. 
3Het uurtarief van €1,76 voor bemiddeling en begeleiding is in mindering gebracht op het 

reguliere tarief van Spring (dagopvang €9,25 en buitenschoolse opvang €8,55). 

 

  

Dagopvang1 

  Uurtarief 3  

Tarief 1ste kind €7,49 

Tarief 2de kind €7,49 

Tarief vanaf 3de kind €7,49 



Meer weten? 

Neem dan contact op met onze bemiddelingsmedewerkers. De medewerkers kunnen samen met je 

bekijken welke mogelijkheid het beste bij je kind en jouw situatie past. Ook helpen zij graag met een 

berekening van de kosten.  

Kijk op www.spring-kinderopvang.nl voor onze contactgegevens. Hier vind je ook uitgebreide 

informatie over onze dienstverlening en onze aanvullende voorwaarden en algemene voorwaarden. 

Let op!  

Dit zijn bruto tarieven. Bereken jouw netto kosten (na aftrek van de kinderopvangtoeslag) met de 

rekenhulp op onze website. 


