
Kids Wonderworld 

KDV Dribbel  
van Oldenbarneveltstraat 432, 3012 AP Rotterdam

Tarievenlijst 2018

Hele dagopvang
Ouders kunnen kiezen tussen een 11 uur of een 12 uurs contract

Aantal uren opvang 11 uur van 07.00 - 18.00 of opvang 12 uur van 07.00 - 19.00

         CONTRACT: 11 uur           CONTRACT: 12 uur
Aantal dagen 

per week
Uren per 

maand
Uurtarief Maandtarief 

Uren per 

maand
Uurtarief Maandtarief 

1 dag 47,66 7,45€     355,07€      52,00 7,45€         387,40€                 

2 dagen  95,34 7,45€     710,28€      104,00 7,45€         774,80€                 

3 dagen 142,98 7,45€     1.065,20€   156,00 7,45€         1.162,20€              

4 dagen 190,68 7,45€     1.420,57€   208,00 7,45€         1.549,60€              

5 dagen 238,35 7,45€     1.775,71€   260,00 7,45€         1.937,00€              

Halve dagopvang
Een halve dag is één dagdeel en omvat 6 uur opvang

Ochtenden ( 07.00 - 13.00 ) Middagen  ( 13.00 - 19.00 )

Aantal dagen 

per week

Uren per 

maand Uurtarief
Maandtarief 

1 dag 26 7,60€       197,60€         

2 dagen  52 7,60€       395,20€         

3 dagen 78 7,60€       592,80€         

4 dagen 104 7,60€       790,40€         

5 dagen 130 7,60€       988,00€         

Verlengde opvang
Verlengde opvang is mogelijk aansluitend op een dagdeel (maximaal een half uur)

Afspraken, Voorwaarden en Regels behorende bij KWW tarieven 2018
* Flexibele opvang is mogelijk de kosten hiervan zijn 5% duurder als reguliere opvang
* Minimale afname voor de dagopvang is twee hele dagen of twee dagdelen per week
* Alle prijzen zijn inclusief:  WARME MAALTIJD,  standaardvoeding en verschoning.
* De betaling voor de opvang geschiedt (vooraf) maandelijks, per automatische incasso, 
    ongeveer 6 ( zes ) dagen voor het begin van de desbetreffende maand.
* Prijzen zijn vrij van BTW (kinderdagverblijven), prijswijzigingen voorbehouden.
* Bij twee keer te laat halen krijgt u een boete van € 35,--  
* Tijdens vakantie of ziekte van uw kind(eren) zullen de gereserveerde
    dagen/dagdelen worden doorberekend.
* U kunt maximaal 3 opvangdagen per jaar ruilen. 
* Extra opvangdagen dienen min.14 dagen van te voren aangevraagd te worden en worden apart gefactureerd.
* Het annuleren van reeds aangevraagde extra dagen,  kan uiterlijk één week van te voren
    doorgegeven worden per e-mail. Indien de annulering binnen één week voor
    aanvang opvang doorgegeven wordt, zullen de dagen worden doorberekend.

Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud. Aan de inhoud van deze tarievenlijst kunnen geen rechten 
worden ontleend, met name voor wat betreft eventuele typefouten en afrondingsverschillen.


