INFORMATIEBRIEF TARIEVEN KINDEROPVANG DE LINGE 2019
Huissen, 23 november 2018
Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij informeren wij u over de nieuwe tarieven van Kinderopvang De Linge in 2019.
Onderstaand hebben we alle tarieven voor u op een rijtje gezet. De nieuwe tarieven gaan in op 1 januari 2019.
In deze brief vindt u ook een overzicht van de incassodata voor 2019. Incassering geschiedt maandelijks, vooraf,
rond de 27e van de maand. Dit betekent dat op 27 december 2018 het gewijzigde bedrag voor januari 2019 van
uw rekening zal worden afgeboekt.
OVERZICHT TARIEVEN 2019
De maximum uurprijs waarover ouders volgend jaar toeslag kunnen aanvragen bij de belastingdienst bedraagt voor dagopvang
€ 8,02/uur en voor buitenschoolse opvang € 6,89/uur. (Ter vergelijking: in 2018 bedroegen de maximum uurprijzen € 7,45 en
€ 6,95)

Dagopvang 0-4 jaar
Vast rooster 40 (school)weken
Vast rooster 52 weken
Flex Dagopvang

Alleen op basis van 52 weken wisselend rooster en wisselende tijden

Afname even/oneven weken

Minimale afname: 5,5 uur aaneengesloten per week = 24 uur/maand.
Met ingang van 2018 wordt deze minimale afname per maand in rekening gebracht
Vakantieopvang (1-12 weken)
Extra opvang dagopvang

Leidster-Kind ratio leidend

Ook in vakanties

Ook voor ouders die geen vakantieopvang afnemen
Buitenschoolse opvang 4-13 jaar
Vast rooster 40 (school)weken

Voorschoolse en naschoolse opvang
Flex BSO

Maandelijks wisselend rooster en wisselende tijden

Afname even/oneven weken

Minimale afname 1,5 uur aangesloten per week = 7 uur/maand.
Met ingang van 2018 wordt deze minimale afname per maand in rekening gebracht.
Vakantieopvang (1-12 weken)
Extra opvang BSO

Leidster-Kind ratio leidend

Ook in vakantie

Ook voor ouders die geen vakantieopvang afnemen
Peutergroep 2-4 jaar
Vast rooster 40 schoolweken

één keer ruilen per maand mogelijk binnen leidster-kind ratio
Peutergroep VVE (voorschoolse educatie)

Verplichte afname 12 uur/week

Aanbod afhankelijk van mogelijkheden locatie (2x6 uur; 3x4 uur of 4x3 uur)
Kidslunch

Vast rooster aansluitend aan peutergroep
Vakantieopvang peutergroep

Leidster-Kind ratio leidend

Aanbod afhankelijk van mogelijkheden op locatie

Prijs per uur
€ 8,21
€ 8,06
€ 8,45

€ 8,37
€ 8,65

€ 7,39
€ 7,59

€ 7,49
€ 7,75

€ 8,21
€ 8,21

€ 8,21
€ 8,37

Peutergroep - inkomensafhankelijk tarief
(voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag)
Alleen bij afname van 2 dagdelen per week, 6 uur totaal

Inkomen lager dan € 19.433,
Van € 19.434,- tot € 29.879,
Van € 29.880,- tot € 41.116,
Van € 41.117,- tot € 55.924,
Van € 55.925,- tot € 80.387,
Van € 80.388,- tot € 111.393,
Hoger dan € 111.394,Peutergroep VVE - inkomensafhankelijk tarief
(voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag)
Alleen bij afname van 12 uur per week (2x6 uur; 3x4 uur of 4x3 uur)

Inkomen lager dan € 19.433,
Van € 19.434,- tot € 29.879,
Van € 29.880,- tot € 41.116,
Van € 41.117,- tot € 55.924,
Van € 55.925,- tot € 80.387,
Van € 80.388,- tot € 111.393,
Hoger dan € 111.394,-

Prijs per
maand
€
€
€
€
€
€
€

10,20
11,80
21,00
30,60
50,20
82,60
110,00

€
€
€
€
€
€
€

20,40
23,60
42,00
61,20
100,40
165,20
220,00

Ouders voor wie deze wijzigingen aanleiding zijn om de overeenkomst met ingang van 1 januari 2019 aan te
passen kunnen hiervoor tot uiterlijk 10 december 2018 contact met ons opnemen.
Telefonisch zijn wij dagelijks tussen 8.30 en 12.30 uur bereikbaar op tel. 026-3179933.
Per mail zijn wij bereikbaar op kinderopvang@delinge.nl
Voor de algemene voorwaarden van onze Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de aanvullende
voorwaarden kinderopvang De Linge 2019 en de uitleg van onze producten in ‘Onze producten in het kort’,
verwijzen wij u naar onze website: http://www.delinge.nl/documenten

OVERZICHT INCASSO-DATUMS 2019

Maand:
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Incasso vindt plaats op:
27 december 2018
28 januari 2019
27 februari 2019
27 maart 2019
26 april 2019
27 mei 2019
27 juni 2019
26 juli 2019
27 augustus 2019
27 september 2019
28 oktober 2019
27 november 2019

Met vriendelijke groet,

Joke Rasing
Directeur Kinderopvang De Linge

