Tarieven 2022 dagopvang (0-4 jaar)
Een fijne dag voor je kind? Bij Spring doen wij daar alles voor. We willen weten wat kinderen beweegt, hoe het met
ze gaat. We willen weten wat jouw kind spannend vindt, leuk vindt, graag wil leren. Of het nu een baby is, een
dappere peuter of een ontdekkende kleuter. Zelf, én samen met andere kinderen. Zo is onze dagopvang een mooie
eerste voorbereiding op de toekomst.

Aan alles gedacht

Goed om te weten dat we bij Spring een alles-in-één tarief hanteren. Bijvoorbeeld fruit, lunch, drinken en
tussendoortjes worden door ons geregeld en zijn inbegrepen in ons tarief. Net zoals luiers en flesvoeding voor de
baby’s. Dus geen extra kosten en volop gemak.

Tarieven

Basisproducten
Product
40 weken - halve dag
40 weken - hele dag
52 weken - halve dag
52 weken - hele dag

Flexibele maatwerkproducten*
Uurtarief
€ 10,54
€ 9,95
€ 9,36
€ 8,82

Product
Extra opvang
Vervroegde verlengde opvang
Flexibele opvang
Opvang-om-de-week

Uurtarief
€ 9,95
Gelijk aan basisproduct
€ 10,00
€ 10,00

*De mogelijkheden van maatwerkproducten kunnen per locatie verschillend zijn.

Halve en hele dagen

Halve dagen opvang zijn van 7.30 tot 13.00 uur (ochtend) of van 13.00 tot 18.30 uur (middag). Een hele
(aaneengesloten) dag opvang is van 7.30 tot 18.30 uur.

Let op! Kinderopvangtoeslag

Heb je recht op kinderopvangtoeslag? Dan krijg je een tegemoetkoming van de Belastingdienst en betaal je
uiteindelijk maar een klein deel van het bedrag. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van een aantal
zaken, zoals je inkomen, het aantal uren dat je kind naar de opvang gaat en hoeveel uren je werkt of studeert.
Kinderopvangtoeslag kun je aanvragen via www.toeslagen.nl.

Rekenhulp

Ben je benieuwd wat je netto in jouw situatie betaalt voor kinderopvang? (Dus na aftrek van de kinderopvangtoeslag.) Dit kun je eenvoudig berekenen met de rekenhulp op onze website.

Wist je dat…

je alle voorwaarden van onze producten en tarieven kunt vinden in onze leveringsvoorwaarden op onze website?

Meer weten?

Neem contact op met onze klantenservice. De medewerkers kunnen samen met je bekijken welke mogelijkheid het
beste bij je kind en jouw situatie past. Kijk op www.spring-kinderopvang.nl voor onze contactgegevens. Hier vind je
ook meer informatie over onze producten, de openingstijden van onze locaties en onze leveringsvoorwaarden en
algemene voorwaarden.

