
52 weken pakket uw kind is welkom op alle contractdagen gedurende het hele jaar. 
40 weken pakket uw kind is welkom in alle schoolweken. Er is geen opvang in de 
12 vastgestelde schoolvakantieweken in uw regio. 
Minimale afname: 1 dag of 2 dagdelen per week.  
Een dag extra opvang nodig? Dat kan ook! De prijs daarvoor is gelijk aan het pakket 
dat u afneemt. 

Welke opvang past bij jullie?

Tarieven 2018

Dagopvang 
uurtarief

Dagopvang - Peuterwerk - Buitenschoolse opvang

Ons uurtarief is inclusief flesvoeding Nutrilon 1,2,3, gezond eten en drinken 
en luiers. Bij voldoende plaats op de groep kunt u feestdagen en andere dagen 
het hele kalenderjaar ruilen. Dit is mogelijk voor dagopvang en BSO. 
Zie onze 'ruilwijzer' voor de voorwaarden. 

U heeft recht op kinderopvangtoeslag als u werkt of een opleiding volgt (en uw 
partner). Dit betekent voor u een lagere netto-uurprijs. De hoogte van de 
kinderopvangtoeslag hangt af van: het gezamenlijke inkomen en het aantal uren dat
u werkt. 

U sluit een opvangcontract af met Bambino Christelijke Kindercentra. Bambino 
incasseert (de maand vooraf) bij u het brutobedrag voor de kinderopvang. De 
Belastingdienst betaalt de kinderopvangtoeslag maandelijks aan u. Het totale 
jaarbedrag wordt gefactureerd in 12 maandelijkse termijnen. 

Kinderopvangtoeslag aanvragen 
Voor de gewenste opvang krijgt u van Bambino een persoonlijk uren- en 
prijsoverzicht. Dit heeft u nodig voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. 
Let op dat u de kinderopvangtoeslag op tijd aanvraagt via www.toeslagen.nl. 
  

Nettokosten stuk lager

BSO  
uurtarief

Peuterwerk

Minimale afname voor peuterwerk: 
twee dagdelen per week.
VVE-indicatie betreft twee 
dagdelen aanvullend peuterwerk.
Peuterwerk wordt aangeboden in 
schoolweken.
Het jaarbedrag wordt gefactureerd 
in 11 maandelijkse termijnen.
Op locatie Koters&Ko bieden wij 
peuteroverblijf (keertarief € 8,00) 
 

Uurtarief

Bel of e-mail met afdeling 
Planning&Plaatsing voor advies 

of een persoonlijke offerte.  
 

  (085) 040 6580 
 

administratie@ 
bambino-kinderopvang.nl 

 
wwww.bambino-kinderopvang.nl 

Meer informatie?

Werken u en uw partner beide? 
Dan komt u voor het peuterwerk in 
aanmerking voor 
kinderopvangtoeslag. Heeft u geen 
recht op kinderopvangtoeslag, dan 
kunt u aanspraak maken op 
subsidie van de gemeente. De 
hoogte van de subsidie is eveneens 
inkomensafhankelijk.   

€ 7,45

* niet op alle locaties beschikbaar 

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden 


