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Tarieven Kinderopvang Villa Pip 2019 

(productwijzigingen voorbehouden) 

Soorten opvang 
Kinderopvang Villa Pip (hierna KO Villa pip) biedt meerdere soorten urenafname aan; 

Opvang voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar; 
 Vast contract; Waarmee een structureel aantal dagdelen per week af wordt genomen.  

Minimale afname is 1 dagdeel (á 5,5 uur) per week. 

 Flexibel contract; Waarmee via aanvragen in het reserveringssysteem de opvanguren de op de 
aangegeven voorkeursdagen kan worden afgenomen. Via de ‘ouderlogin’ op onze website kunnen 
eenvoudig aanvragen worden gedaan; KO Villa Pip geeft het akkoord in verband met het aantal 
kindplaatsen per dag. Minimale afname is 20 uur per kalendermaand.  

Opvang voor kinderen van 4 jaar tot 13 jaar; 

 Voorschoolse opvang 
Van 7.30 uur tot aanvang van de schooltijd kunnen kinderen terecht voor voorschoolse opvang. 
Verlenging van 7.00 uur tot 7.30 uur is mogelijk. De pedagogisch medewerkers (hierna PM-ers) 
zorgen ervoor dat uw kind eventueel het zelf meegenomen ontbijt nuttigt en dat uw kind op tijd en 
veilig naar school komt.  

 Naschoolse opvang 
Van einde schooltijd tot aan 18.00 uur kunnen de kinderen in de basisschool leeftijd 40 
schoolweken deelnemen aan de opvang. Hier is een belangrijk uitgangspunt dat het gaat om een 
vrijetijdsvoorziening voor kinderen. Hier kunnen ze spelen (recreatieve functie) en ze kunnen hier 
leren of oefenen (educatieve functie).  
Er is keuze uit bloktijden;  
Blok 1; van 14.00uur tot 17.00uur of Blok 2; van 14.00uur tot 18.00uur. 

 Buitenschoolse flexplekken (1 á 2 per dag) 
Naast de Bloktijden 1 en 2 is er ook een mogelijkheid om incidenteel opvang af te nemen, alleen 
wanneer het aantal kindplaatsen dit toelaat en tegen een hoger tarief. Vaste naschoolse opvang 
gaat voor flexplekken.  

 Vakantie opvang 
Gedurende de vakantieweken is er tijdens de openingstijden, van 7.30 uur tot 18.00 uur, een 
mogelijkheid om opvang af te nemen op inschrijving. KO Villa Pip beschikt over een beperkt aantal 
plaatsen per dag voor opvang van 4 tot 13 jarigen. De beroepskrachten-kind ratio bepaald of de 
opvang kan plaatsvinden. Dit kan in dagdelen (vast tarief) of per uur (flexibele tarief) worden 
aangevraagd.  

➢ All-in prijs 
Voor alle soorten urenafname biedt KO Villa Pip een all-in prijs. Voeding, luiers, vervoer naar de basisschool 
(te weten de scholen de Trompetter te Angerlo en de Wetelaar te Doesburg), activiteiten en uitstapjes zijn 
bij de prijs inbegrepen. Echter exclusief; ontbijt, kunstvoeding, persoonlijke dieetproducten en warme hap. 

➢ Openstelling 
KO Villa Pip is op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 07.30 uur tot 18.00 uur geopend. 
KO Villa Pip is standaard 50 weken per jaar geopend. De twee weken rond periode van de bouwvak in de 
zomer is KO Villa Pip gesloten. In 2019 is dat week 31 en week 32. Deze data zijn van te voren na te lezen op 
de website en op de jaarkalender. 

➢ Verlengde opvang  
Voor alle opvang vormen is verlengde opvang mogelijk. Dit kan een half uur voor de openingstijd of een half 
uur na de sluitingstijd zijn (7:00 uur - 7:30 uur of 18:00 uur - 18:30 uur). Incidenteel kan dit op aanvraag.  
KO Villa Pip brengt voor verlengde opvang € 4,25 per half uur in rekening. 

➢ Betaling 
Betaling geschiedt achteraf via automatische incasso. Deze vindt doorgaans plaats rond de 6e dag na de 
afgenomen opvang maand. Bij de allereerste betaling kan de datum van incasseren enkele dagen later 
vallen. Voor overige afspraken rondom betaling wordt verwezen naar het overeen te komen contract. 
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de betaling mocht er een incasso stagneren.  
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➢ Persoonlijke berekening 
Let op! Alle tarieven die worden getoond zijn bruto. In de genoemde uurtarieven is geen rekening 
gehouden met de eventueel terug te ontvangen kinderopvangtoeslag. 

Voor een persoonlijke berekening verwijst KO Villa Pip naar www.belastingdienst.nl . Hier kan 
eenvoudig een berekening gemaakt worden passend bij een persoonlijke situatie. 

➢ Opvang opzeggen  

 Opvang opzeggen 6 weken tot 4 jaar 
De opvang voor het kind wordt gereserveerd tot een nader overeengekomen datum of tot het 4e 
levensjaar. In overleg is het mogelijk de opvang iets langer te reserveren.  

Voortijdig opzeggen van de opvang dient schriftelijk ofwel per mail te geschieden. Bij vervroegd 
opzeggen geldt een opzegtermijn van 1 maand, ingaand op de dag van (schriftelijke of per mail) 
bevestiging van KO Villa Pip.  

 Opvang opzeggen 4 tot 13 jaar 
De opvang voor het kind wordt gereserveerd tot een nader overeengekomen datum of tot 
maximaal het 13e levensjaar, het moment dat het kind de bassischool verlaat.  

Bij vervroegd opzeggen geldt een opzegtermijn van 1 maand, ingaand op de dag van (schriftelijk of 
per mail) bevestiging van KO Villa Pip. Voortijdig opzeggen van de opvang dient schriftelijk ofwel 
per mail te geschieden.  

➢  ‘Te vroeg/ te laat komen’ beleid 
KO Villa Pip hanteert een protocol ’te vroeg/ te laat komen’ als er met of zonder berichtgeving buiten de 
reguliere openingstijden of bij een flexibel contract buiten de gereserveerde uren het kind gebracht of 
gehaald wordt. Bij een flexibele afname van de uren dan vindt KO Villa Pip het prettig om op de hoogte te 
worden gesteld mochten de tijden wijzigen, bijvoorbeeld omdat er eerder of later wordt opgehaald of 
gebracht. Het protocol is na te lezen in de protocollenmap die op de groepen ligt.  

KO Villa Pip brengt als het protocol ‘te vroeg/ te laat komen’ in werking treedt €15,00 per kwartier. 

  

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
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Opvang voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar; 

Vast (50 weken) contract 

Structurele opvang gedurende tijdens 50 weken per jaar. Er worden 50 weken per jaar in rekening 
gebracht en het totaalbedrag wordt na rato van afname per maand achteraf gefactureerd.  

Ruildagen bij vakantie of ziekte zijn mogelijk gedurende het hele jaar mits vooraf aangevraagd en binnen 
een maand voor of na de te ruilen dag. Ruilen is een service en is enkel mogelijk indien de groepsgrootte 
het toelaat. Regels zijn na te lezen in huisregels en afspraken. 

Opvang is mogelijk vanaf 1 dagdeel per week. Indien de groep volstroomt, heeft afname van 1 hele dag 
voorrang op een ½ dag. 

Als het kinderopvangdagdeel valt op een dag dat KO Villa Pip gesloten is door een Nationale feestdag dan 
kan in overleg dit dagdeel worden geruild. Ruilen kan mits vóóraf aan de te ruilen dag aangevraagd, binnen 
een maand, naar een ander wenselijk dagdeel, anders vervalt de ruilmogelijkheid. Uren worden ten alle 
tijden doorberekend zoals overeengekomen. 

➢ Extra dagdelen bij een vast contract 
Extra dagdelen zijn mogelijk indien de groepsgrootte het toelaat. Bij een vast opvangcontract is het 
mogelijk om uw kind incidenteel een extra dagdeel tegen vast tarief of extra uren tegen flexibel tarief op te 
laten vangen. 

Vanaf 1 maand voor het gewenste extra dagdeel kan hiervoor een verzoek worden ingediend. In verband 
met de wisselende kind bezetting kan op zijn vroegst 1 tot 2 weken voor het gewenste extra dagdeel 
worden aangegeven of dit verzoek gehonoreerd kan worden. Dit laatste geldt ook voor eventuele 
ruildagen. 

Flexibel contract 

Voor wisselende voorkeursdagen, wisselende opvanguren, aangepast aan een flexibele rooster kan er 
gebruik worden gemaakt van flexibele opvang. Bij een flexibel contract worden de kinderen gebracht en 
gehaald op de vooraf aangevraagde en goedgekeurde tijden. Bij later brengen en eerder ophalen wordt bij 
facturatie de tijd van de reservering aangehouden. Bij eerder brengen of later ophalen, uiteraard in overleg 
met de PM-ers, wordt de tijd bij facturatie doorberekend.  

Reeds geplaatste reserveringen kunnen tot 24 uur van te voren, vóór 7.30uur, worden gewijzigd of 
geannuleerd. Bij een te late wijziging of annulering worden de reeds gereserveerde uren alsnog in rekening 
gebracht. 

KO Villa pip beschikt over een beperkt aantal flexibele plaatsen per dag in verband met de continuïteit en 
het waarborgen van de pedagogische kwaliteit.  

Voorwaarde voor een flexibel contract: minimale afname van 20 uur per maand en bij voorkeur minimaal 1 
week voor afname op eigen verantwoording reserveringen aanvragen via de ouder- login, zie link op de 
website van KO Villa Pip. 

Regels omtrent ziekte en buiten de aangevraagde tijden brengen en ophalen kan worden nagelezen in 
‘huisregels en afspraken’. 

 

 
 
 
 

Vast Contract 2019 
(50 weken per jaar) 
 

Uurtarief Halve dag (5,5 uur) Hele dag (10,5 uur) 

€ 8,02 € 44,11 per dagdeel € 84,21 per hele dag 

Flexibel Contract 2019 
(50 weken per jaar,  
min. 20 uur per maand) 

Uurtarief Minimum 20 uur Hele dag (10,5 uur) 

€ 8,42 € 168,40 per maand € 88,41 
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Opvang voor kinderen van 4 jaar tot 13 jaar; 

Voorschoolse opvang 

Van 7.30 uur tot aanvang van de schooltijd kunnen kinderen terecht voor voorschoolse opvang. Verlenging 
van 7.00 uur tot 7.30 uur is mogelijk. De PM-ers zorgen ervoor dat de kinderen eventueel het zelf 
meegenomen ontbijt nuttigen en dat de kinderen op tijd en veilig op school wordt overgedragen aan de 
leerkracht. Tarief is inclusief naar school brengen. 
Voorschoolse opvang kan worden geannuleerd mits 24 uur van te voren, vóór 7:30 uur. 

Naschoolse opvang 

Van einde schooltijd tot aan 18.00 uur kunnen kinderen met de basisschool leeftijd de 40 schoolweken 
deelnemen aan de opvang. Hier is een belangrijk uitgangspunt dat het gaat om een vrijetijdsvoorziening 
voor kinderen. Hier kunnen ze spelen (recreatieve functie) en ze kunnen hier leren of oefenen (educatieve 
functie).  
Er is keuze uit bloktijden;  
Blok 1; van 14.00 uur tot 17.00 uur of Blok 2; van 14.00 uur tot 18.00 uur. 

 

Buitenschoolse flexplekken (1 á 2 per dag) 

Naast de Bloktijden 1 en 2 standaard 40 schoolweken biedt KO Villa Pip ook incidenteel opvang aan met 
afname per Blok 1 en 2, alleen wanneer het aantal kindplaatsen dit toelaat en tegen een hoger tarief. Vaste 
naschoolse opvang gaat voor buitenschoolse flexplekken.  

 

Vakantie opvang 

Gedurende de vakantieweken is er tijdens de openingstijden, van 7.30 uur tot 18.00 uur, een mogelijkheid 
om opvang af te nemen op inschrijving. Dit kan in dagdelen tegen een vast uurtarief of in uren tegen het 
flexibele tarief. KO Villa Pip beschikt over een beperkt aantal plaatsen per dag voor opvang van 4 tot 13 
jarigen. De beroepskrachten- kind ratio bepaald of de opvang kan plaatsvinden. 

 
 
 

Voorschoolse opvang 2019 
(7.30 uur - 8.30uur) 

Uurtarief 4 keer per maand incidenteel per keer 

€ 8,02 € 32,08 per maand € 8,02 

Naschoolse opvang 2019 
(Keuze uit twee blokken, 
40 weken afname) 

Uurtarief Blokken Per keer 4 keer per maand 

€ 8,02 Blok 1; 14.00-17.00 u € 24,06 € 96,24 

 Blok 2; 14.00-18.00 u € 32,08 € 128,32 

Buitenschoolse 
flexplekken 
2019 

Uurtarief Voorbeeld; 
Enkel incidenteel per blok afname. Blok 1 of blok 2   

Blok 1; 14.00u-17.00u; €25,26 
Max 1 a 2 flexplekken per dag. Vast gaat voor flex. 

€ 8,42 

Vakantie opvang 2019 
 

Uurtarief Halve dag (7.30-13.00/ 12.30-18.00u) Hele dag (7.30- 18.oou) 

€ 8,02 € 44,11 per dagdeel (5,5 uur) € 84,21 (10,5 uur) 

€ 8,42 
flexibele tijden:  
voorbeeld; 4 uur is € 33,68 en 9 uur is € 75,78 


