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    2021 
 

Product  Dagopvang 40 weken op maat Dagopvang 52 weken op 
maat  

Dagopvang 52 weken 
totaal pakket 

Flexibele dagopvang  Vakantieopvang 
dagopvang 

Extra opvang 
dagopvang  

Kenmerken Opvang tijdens de 
schoolweken. Uitgezonderd 
schoolvakanties en nationale 
feestdagen. Leidend zijn de 
schoolweken van IKC ‘s / 
basisscholen van De Linge. 

Opvang tijdens alle 
schoolweken en 
vakantieweken van het 
jaar. 

Opvang alle weken van het 
jaar; hele dag opvang 
tussen 07:30-18:00 uur. 

Opvang op basis van de 
door u opgegeven dagen 
en tijden. Opvang is 
mogelijk in even/oneven 
weken en op wisselende 
dagen en/of wisselende 
tijden. De opvangtijden en 
- dagen worden voor de 1e 
maand voorafgaand aan 
de maand waarin opvang 
nodig is door u 
doorgegeven aan 
kinderopvang@delinge.nl  

Opvang tijdens de 
schoolvakanties. Per 
kalenderjaar wordt er met u 
een voorraad 
vakantieopvang per kind 
overeengekomen. 
Inventarisatie voor 
deelname aan 
vakantieopvang vindt op 
locatie plaats. U dient uw 
zoon/dochter hiervoor op te 
geven via email voor de 
aangeven reactietermijn. 
Alleen in combinatie met 
Dagopvang op maat.   

Opvang buiten de 
overeengekomen 
tijden in de 
overeenkomst, 
afhankelijk van de 
beschikbaarheid 
op locatie. 

Minimale afname  6:00 uur aaneengesloten per 
week, daarna kunt u opvang in 
kopen per ½ uur. 

6:00 uur aaneengesloten 
per week, daarna kunt u 
opvang in kopen per ½ 
uur. 

10:30 uur aaneengesloten. 
Opvangtijden zijn 
standaard van 07:30-18:00 
uur, daarnaast kunt u 
opvang in kopen per ½ uur 
vóór 7:30 uur of na 18:00 
uur tegen hetzelfde 
uurtarief. 

52 uur per maand, flexibel 
in te zetten volgens de 
door u opgegeven 
opvangtijden en dagen. 

32:00 uur per kalenderjaar. Het is mogelijk 
om extra opvang 
per ½ uur in te 
kopen. 

Aantal weken per 
kalenderjaar 

40 schoolweken 52 weken 52 weken  52 weken  1 tot 12 weken   n.v.t. 

Openingstijden                                                                                                                    07:00 – 19:00 uur 

Vaste dagen per week Ja Ja Ja Nee, wisselend volgens 
maandelijks rooster 

Nee n.v.t. 

Opvang mogelijk 
tijdens vakanties, vrije 
vrijdagen en/of 
studiedagen 

Nee Ja, volgens de 
overeenkomst  

Ja,  volgens overeenkomst 
van 7:30-18:00 uur. 
(standaard). Uitgezonderd 
studiedagen. 

Ja,  volgens opgegeven 
opvangtijden  

Ja, volgens de 
overeenkomst  

Ja, afhankelijk van 
de 
beschikbaarheid 
op locatie 
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Betaling  Maandelijks vooraf in 12 gelijke 
termijnen 

Maandelijks vooraf in 12 
gelijke termijnen 

Maandelijks vooraf in 12  
gelijke termijnen 

Maandelijks vooraf in 12  
gelijke termijnen 

Maandelijks vooraf in 12  
gelijke termijnen  

Wordt apart 
gefactureerd 

Wijze van betaling  Automatische incasso 

Betaling middels 
factuur 

 Niet mogelijk 

Inschrijven  http://www.delinge.nl/inschrijven/inschrijven/ 

Plaatsing  Is definitief na het ontvangen van de getekende overeenkomst 

Ruilen  Is een service, beschikbaarheid op basis van de Beroepskracht Kind Ratio, binnen 3 maanden  

Wijzigingen in de 
opvang 

                            1 maand, ingangsdatum per de 1e van de maand n.v.t 

Opzegtermijn van de 
opvang 

                                  1 maand vanaf de datum van schriftelijke opzegging n.v.t. 

Bruto uurprijs 2021 € 9,65 € 8,98 € 8,52 10,33 € 10,33 € 10,49 

Netto uurprijs 2021  Afhankelijk van uw bruto gezinsinkomen, u kunt op onze website een proefberekening maken http://www.delinge.nl/rekentool-kosten/ 
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