
 

 
 
 

 
 
 
INFORMATIEBRIEF TARIEVEN KINDEROPVANG DE LINGE 2020 
 
Huissen, 26 november 2019 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Met dit schrijven informeren wij u over de tarieven van Kinderopvang De Linge in 2020. Hieronder hebben we alle 
tarieven voor u op een rijtje gezet. In deze brief hebben we ook het overzicht opgenomen van de incassodata voor 
2020. Incassering geschiedt maandelijks, vooraf, rond de 27e van de maand. Wij verzoeken u voor deze datum te 
zorgen voor voldoende saldo op uw rekening.  
 
Op verzoek hebben we hieronder een korte toelichting opgenomen om de begrippen ‘flexibele opvang’ en ‘opvang 
op maat’ te verduidelijken. Zodat u weet u wat u van ons kunt verwachten bij de verschillende opvangsoorten.  
De verschillende opvangsoorten van De Linge zijn zo opgebouwd dat ze per opvangsoort een bepaalde graad van 
maatwerk en flexibiliteit bieden. Hoe meer maatwerk en hoe hoger de mate van flexibiliteit, hoe duurder het 
product.  
 
Wat verstaan we onder dagopvang en bso-opvang op maat:  
De ouder bepaalt zelf de start- en eindtijd per dag. Daarbij hanteren we een ondergrens aan afname om de 
pedagogische kwaliteit te kunnen bieden die ouders van ons mogen verwachten.   
Voor de dagopvang hanteren we een ondergrens in opvangtijd van minimaal 6 uur aaneengesloten. Met deze 
ondergrens stellen we de pedagogisch medewerker in staat om een pedagogische relatie op te bouwen met het 
jonge kind ter bevordering van een veilige hechting. 
Voor de bso hanteren we een ondergrens van minimaal 2 uur aaneengesloten. Doel hiervan is om de kinderen in 
staat te stellen deel te nemen aan een naschoolse creatieve of ontspannende activiteit. Voor afname van alleen VSO 
geldt een minimale afname van 1,5 uur. Voor opvang op maat is plaatsing gegarandeerd. 
 
Wat verstaan we onder flexibele dagopvang en bso:  
De ouder bepaalt zelf de start- en eindtijd per dag en geeft per maand aan op welke, per maand, wisselende dagen 
opvang nodig is.  Voor flexibele opvang hanteren we een minimale afname van 52 uur per maand bij dagopvang en 
26 uur per maand voor bso. De flexibele opvang is een 52 weken product met gegarandeerde plaatsing, mits tijdig 
aangeleverd rooster.  
 
Voor de algemene voorwaarden van onze  Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de aanvullende 
voorwaarden kinderopvang De Linge 2020 en de uitleg van onze producten in ‘Onze producten in het kort’, 
verwijzen wij u naar onze website: http://www.delinge.nl/documenten   
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Joke Rasing 
Directeur Kinderopvang De Linge 
 
 
  

http://www.delinge.nl/documenten


 

 
OVERZICHT TARIEVEN 2020 KINDEROPVANG De Linge  
De maximum uurprijs waarover ouders in 2020 toeslag kunnen aanvragen bij de belastingdienst bedraagt voor 
dagopvang € 8,17/uur en voor buitenschoolse opvang € 7,02/uur. (Ter vergelijking: in 2019 bedroegen de maximum 
uurprijzen € 8,02 en € 6,89) 
 

Dagopvang 0-4 jaar en Peuteropvang 2-4 jaar Prijs per uur 
 52 weken op maat: Vast rooster dagopvang of peuteropvang  

• Waarvan 6 uur aaneengesloten 
• Gegarandeerde plaatsing 

€ 8,52 

 40 (school)weken op maat: Vast rooster dagopvang 40 (school)weken  
• Waarvan 6 uur aaneengesloten 
• Gegarandeerde plaatsing 

€ 9,15 

 52 weken flexibele dagopvang of peuteropvang  
• Alleen op basis van 52 weken 
• Maandelijks wisselend rooster en wisselende tijden 
• Maandelijkse kosten op basis van minimale  afname van 52 uur/maand  
• De kosten van deze minimale afname worden maandelijks  in rekening gebracht 
• Bij tijdig aangeleverd rooster, is plaatsing gegarandeerd  

€ 9,83 

 Vakantieopvang dagopvang 0-4 jaar en peuteropvang 2-4 jaar 
• Minimale afname 4 weken (32 uur) per kalenderjaar 
• Minimale jaarkosten op basis van 32 uur 
• Bij tijdig aangeleverd rooster, is plaatsing gegarandeerd  

€ 9,83 

 Extra opvang dagopvang of peuteropvang 
• Opvang buiten de overeenkomst 
• Ook mogelijk in vakanties 
• Ook voor ouders zonder vakantieopvang 
• Beroepskracht-Kind Ratio leidend (= plaatsing alleen mogelijk binnen bestaande 

bezetting) 

€ 9,95 

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar (BSO/VSO)  
 40 (school) weken op maat: Vast rooster 40 (school)weken 

• Voorschoolse en naschoolse opvang 
• Waarvan naschools 2 uur aaneengesloten. 
• Voor afname van alleen VSO geldt een minimale afname van 1,5 uur per week 
• Gegarandeerde plaatsing 

€ 7,81 

 52 weken flexibele bso opvang 
• Alleen op basis van 52 weken 
• Maandelijks wisselend rooster en wisselende tijden 
• Maandelijkse kosten op basis van minimale afname van 26 uur per maand. 
• De kosten van deze minimale afname worden maandelijks  in rekening gebracht 
• Bij tijdig aangeleverd rooster, is plaatsing gegarandeerd 

€ 8,98 

 Vakantieopvang 4-13 jaar 
• Minimale afname 4 weken (32 uur) per kalenderjaar 
• Minimale jaarkosten op basis van 32 uur 
• Bij tijdig aangeleverd rooster, is plaatsing gegarandeerd  

€ 8,98 

 Extra opvang BSO  
• BSO opvang buiten de overeenkomst 
• Ook mogelijk in vakanties 
• Ook voor ouders zonder vakantieopvang 
• Beroepskracht-Kind Ratio leidend (=plaatsing alleen mogelijk binnen bestaande 

bezetting) 

€ 9,95 
 

Peutergroep 2-4 jaar  
 Peuterplaats 40 (school) weken, vaste tijden, vast rooster 

• Verplichte afname: 2 dagdelen 
€ 8,52 



 

• Peuterplaats met ingang van 2020 8 uur per week (320 uur/jaar) 
• één keer ruilen per maand mogelijk binnen Beroepskracht-Kind Ratio (=plaatsing 

alleen mogelijk binnen bestaande bezetting) 
 Peuterplaats Voorschoolse Educatie 

• Voorschoolse Educatie met ingang van 2020 verplichte afname van 16 uur per week.  
       (640 uur/jaar). 
• Aanbod afhankelijk van mogelijkheden locatie  

€ 8,52 
 

 Vakantieopvang peutergroep 
• Beroepskracht-Kind Ratio (=plaatsing alleen mogelijk binnen bestaande bezetting) 
• Aanbod afhankelijk van mogelijkheden op locatie 

€ 9,83 

Peutergroep - inkomensafhankelijk tarief 
(voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag) 

Prijs per 
maand 

 Alleen bij afname van 2 dagdelen, 8 uur per week (40 weken)  
• Inkomen lager dan € 19.891,- 
• Van € 19.892,- tot € 30.581,- 
• Van € 30.582,- tot € 42.082,- 
• Van € 42.083,- tot € 57.238,- 
• Van € 57239,- tot € 82.276,- 
• Van € 82.277,- tot € 114.011,- 
• Hoger dan € 114.012,- 

 
€ 18,13 
€ 20,27 
€ 32,53 
€ 45,60 
€ 72,27 
€ 116,53 
€ 153,60 

Peutergroep Voorschoolse Educatie - inkomensafhankelijk tarief 
(voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag) 

 

 Alleen bij afname van 16 uur per week (4 x 4 uur, 40 weken)  
• Inkomen lager dan € 19.891,- 
• Van € 19.892,- tot € 30.581,- 
• Van € 30.582,- tot € 42.082,- 
• Van € 42.083,- tot € 57.238,- 
• Van € 57.239,- tot € 82.276,- 
• Van € 82.276,- tot € 114.011,- 
• Hoger dan € 114.012,- 

 
€ 36,27 
€ 40,53 
€ 65,07 
€ 91,20 
€ 144,53 
€ 233,07 
€ 307,20 

 
Ouders voor wie deze wijzigingen aanleiding zijn om de overeenkomst aan te passen, nodigen wij hierbij uit om 
contact op te nemen met ons servicekantoor.  
 
 
Telefonisch zijn wij dagelijks bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur op tel. 026-3179933. 
Per mail zijn wij bereikbaar op kinderopvang@delinge.nl  
 
OVERZICHT INCASSO-DATUMS 2020 

Maand:  Incasso vindt plaats op:  
Januari  27 december 
Februari 27 januari 
Maart 27 februari 
April 27 maart 
Mei 28 april 
Juni 27 mei 
Juli 26 juni 
Augustus 27 juli 
September 27 augustus 
Oktober 28 september 
November 27 oktober 
December 27 november  
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