
 

Welk type opvang en welke contractvorm passen

het beste bij uw persoonlijke situatie? Bambino

Christelijke Kindercentra helpt u graag bij het

maken van de beste keuze uit ons aanbod.

Bambino Christelijke Kindercentra heeft verschillende pakketten voor

opvang van uw kind. We bieden opvang in 52-48-40 weken pakketten, 

voor hele of halve dagen.

Een keer een extra (halve) dag nodig? Dat kan ook! Neem voor advies 

en vragen contact op met de afdeling Planning & Plaatsing. 

 Opmerkingen bij kinderdagverblijf:
 U kunt ook gebruik maken van halve dagopvang (ochtend of middag).

• De dagopvang is open van 7:30-18:30 uur.

• Bij een 52 weken pakket is uw kind welkom op alle contractdagen gedurende 

het hele jaar.

• Bij een 48 weken pakket geeft u tijdig aan afdeling Planning & Plaatsing door 

welke 4 weken (afhankelijk van start datum) u geen opvang afneemt.

• Bij een 40 weken pakket heeft u geen opvang in de 12 vastgestelde 

schoolvakantieweken van regio Zuid.

• Het totale jaarbedrag wordt gefactureerd in 12 maandelijkse termijnen.

• Flexibele opvang bieden we aan op basis van beschikbaarheid en alleen voor 

hele of halve dagen.

  

Opmerkingen bij buitenschoolse opvang:
• Buitenschoolse opvang: in schoolweken vanaf einde schooltijd tot 18:30 uur en 

in vakantieweken van 7:30-18:30 uur.

• Bij een 52 weken pakket is uw kind welkom op alle contractdagen, ook  

tijdens de 12 schoolvakantieweken. Vakantie opvang is vanaf 7:30-18:30 uur.

• Bij een 48 weken pakket geeft u tijdig (afhankelijk van startdatum) aan  

afdeling Planning & Plaatsing door welke 4 volle schoolvakantieweken u  

geen opvang afneemt.

• Bij een 40 weken pakket is uw kind welkom op contractdagen gedurende 

schoolweken.

• Het totale jaarbedrag wordt gefactureerd in 12 maandelijkse termijnen.

• Flexibele opvang bieden we aan op basis van beschikbaarheid en alleen  

voor hele dagen.

Extra informatie:
• Wat uw netto kosten zijn is afhankelijk van de kinderopvangtoeslag die u 

ontvangt op basis van uw inkomen. Bij de Belastingdienst kunt u uw toeslag 

aanvragen. U kunt een proefberekening maken op: www.toeslagen.nl.

• Vraag tijdig uw kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst.  

De belastingdienst rekent 6 à 8 weken verwerkingstijd. Het factuurbedrag  

van de opvang dient voor de eerste van de maand betaald te zijn

• Tarieven zijn inclusief lunch (broodmaaltijd), drinken en luiers 

(zuigelingenvoeding Nutrilon 1+2+3).

Opmerkingen bij peuterwerk VVE:
U kunt uw kindje aanmelden voor peuterwerk. Als u beiden 

werkt, kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen over de uren 

dat uw kindje naar de peutergroep gaat. Heeft u geen recht 

op kinderopvangtoeslag, dan heeft u recht op subsidie. 

U krijgt subsidie over 5,5 uur per week, gedurende 40 

schoolweken per jaar. Het VVE programma voor geïndiceerde 

kinderen omvat 11 uur per week gedurende 40 schoolweken 

per jaar. Het totale jaarbedrag wordt gefactureerd in 

11 maandelijkse termijnen. In juli of augustus zal geen 

facturering plaatsvinden.

•  Peutergroep op basis van peuterwerk (kinderen zijn 

welkom vanaf 2 jaar en 3 maanden) geopend in de 

schoolweken op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag van 8:30-12:00 uur en 12:30-14:30 uur. Op 

woensdag van 8:45-12:15 uur.

•  Peuterlunch kunt u afnemen op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag van 12:00-12:30 uur. Eén keer 

peuterlunch in de week kost € 13,05 per maand. 

Peuters nemen zelf hun lunchpakket mee. 

Meer informatie of vragen? 
Op www.bambino-kinderopvang.nl vind u meer 
informatie. Voor vragen neemt u contact op met: 
administratie@bambino-kinderopvang.nl of  
085 0406580. 

Tarieven 2017

Tarieven Eindhoven
Aanbod Kinderdagverblijf
52 weken (DOV) € 7,18 per uur
48 weken (DOV) € 7,59 per uur
40 weken (DOV) € 8,10 per uur
Flexibel (DOV) € 8,18 per uur

Buitenschoolse opvang

52 weken (NSO) € 6,85 per uur
48 weken (NSO) € 7,45 per uur
40 weken (NSO) € 7,90 per uur
Flexibel (NSO) € 8,10 per uur

Peuterwerk VVE

40 weken (PTR) €  7,18 per uur
Subsidie bijdrage inkomensafhankelijk

Behoudens wijzigingen en/of drukfouten
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