
 

Prijslijst per augustus 2017 

Kinderdagopvang Meerwijk 

 

 

¹ Dit zijn bruto prijzen. Je betaalt hiervan zelf een gedeelte en je kunt via www.toeslagen.nl bij de Belastingdienst 

kinderopvangtoeslag aanvragen. Op de vervolgpagina vind je de kinderopvangtoeslagtabel van 2017. 
2  Flexibele opvang vraag je aan via planning@opstoom.nl of 023 - 2302004. 
3 Vroege opvang kan op afspraak en dient twee weken voor afname aangevraagd te worden. Afzeggen van de vroege opvang 

kan tot 24 uur van tevoren. Bij geen of een te late afzegging zijn wij genoodzaakt de vroege opvang in rekening te brengen. 

De maandprijzen zijn bindend. Aan aantal uren en uurtarief kunnen geen rechten worden ontleend. Afrondingsverschillen en 

tussentijdse prijs- en/of uurwijzigingen zijn mogelijk. 

 

 

Hele dagopvang 

wekelijkse opvang van 7.30 uur - 18.30 uur 

Gemiddelde 

maandprijs1 

Gemiddelde 

uurprijs1 

Gemiddeld aantal 

uren per maand 

Maandag t/m vrijdag € 325,43 € 6,78 48 

    

Halve dagopvang 

wekelijkse opvang van 7.30 - 13.00 uur 

of van 13.00 - 18.30 uur 

   

Maandag t/m vrijdag € 181,13 € 7,55 24 

    

Flexibele opvang2 

bijvoorbeeld opvang om de week of 

roosteropvang 

   

Per dag per week € 362,25 € 7,55 48 

Per dag om de week € 181,13 € 7,55 24 

    

Maaltijden 

Per dag per maand 

Strippenkaart voor 10 maaltijden 

 

€ 19,91 

€ 64,61 

 

n.v.t. 

n.v.t. 

 

n.v.t. 

n.v.t. 

    

 Prijs per keer1 Gemiddelde 

uurprijs1 

Gemiddeld aantal 

uren per keer 

Extra opvang  

op basis van beschikbaarheid, alleen indien je 

reeds een contract hebt voor andere dagen 

   

Per dag € 77,28 € 7,03 11 

Per dagdeel € 38,64 € 7,03 5,5 

Vroege opvang 7-7:30 uur3  € 4,24 € 8,48 0,5 

http://www.toeslagen.nl/
mailto:planning@opstoom.nl


 

Contractvoorwaarden in het kort 

 Op Stoom hanteert een opzegtermijn van 1 maand voor alle diensten (ook gedeeltelijke opzegging). Opzeggen kan 

op elk moment van de maand via een brief of e-mail. Zeg je op in de tweede helft van de maand? Dan vindt de 

financiële afhandeling van de opzegging i.v.m. de automatische incasso pas in de volgende maand plaats. Stel: je 

zegt op 17 februari de opvang op, dan betaal je eind februari automatisch voor de hele maand maart. Eind maart 

ontvang je een creditfactuur en teruggave van de teveel betaalde opvangkosten. 

 Ruilen van een opvangdag kan op basis van beschikbaarheid binnen een tijdsbestek van twee weken. 

 Alle betalingen geschieden middels automatische incasso. 

 Vaste kosten worden per maand vooraf geïncasseerd. Incasso van overige kosten, bijvoorbeeld extra opvangdagen, 

geschiedt direct na facturatie. 

 Het factuurbedrag is uitsluitend geldig indien het geld op de vervaldatum ontvangen is. Bij betaling na de 

vervaldatum wordt de prijs verhoogd met 1% per kalendermaand met een minimum van € 10,- per 

factuurherinnering. 

 De prijs op de factuur is bindend bij gebroken periode facturatie. 

 Facturen worden gepubliceerd op Mijn Op Stoom. Prijswijzigingen worden uitsluitend per e-mail toegestuurd. 

 De eenmalige contractkosten zijn € 17,50 per kind. 

Kijk voor een compleet overzicht van de contractvoorwaarden naar de algemene voorwaarden op www.opstoom.nl. 

 

Sluitingsdagen 2017 

Op Stoom is gesloten op: 

 

1 januari   Nieuwjaarsdag 

17 april   2e Paasdag 

27 april   Koningsdag 

25 mei   Hemelvaartsdag 

26 mei   Dag na Hemelvaart 

5 juni   2e Pinksterdag 

25 t/m 29 december  Kerstvakantie 

 

Wij denken graag met je mee! 

Heb je vragen over de prijzen of over onze diensten? Of verandert er iets in je persoonlijke situatie? Neem dan contact op met 

ons. Wij denken graag met je mee. Je kunt ons bereiken via planning@opstoom.nl of 023 – 2302004. 

mailto:planning@opstoom.nl


 

Handig om te weten: hoeveel toeslag ontvang je? 

Jaarlijks stelt de overheid de maximaal subsidiabele uurprijs vast. Over dit bedrag ontvang je kinderopvangtoeslag. In 2017 is 

de maximaal subsidiabele uurprijs voor kinderdagopvang  € 7,18 per uur. In onderstaande tabel zie je welk percentage van de 

bruto kinderopvangkosten je bij welk inkomen terug krijgt via de kinderopvangtoeslag. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen. 

Voor een exacte berekening kijk je op www.toeslagen.nl. 

(Gezamenlijk) toetsingsinkomen   

   Vergoeding 1e kind Vergoeding 2e kind 

lager dan  € 18.485  94,0%  95,0%  

€ 18.486  € 19.716  94,0%  95,0%  

€ 19.717  € 20.945  94,0%  95,0%  
€ 20.946  € 22.177  94,0%  95,0%  

€ 22.178  € 23.408  94,0%  95,0%  

€ 23.409  € 24.638  93,8%  94,9%  

€ 24.639  € 25.869  92,8%  94,8%  
€ 25.870  € 27.096  92,0%  94,7%  

€ 27.097  € 28.421  91,2%  94,6%  

€ 28.422  € 29.743  90,4%  94,4%  

€ 29.744  € 31.067  89,3%  94,2%  
€ 31.068  € 32.390  88,7%  94,0%  

€ 32.391  € 33.716  87,7%  94,0%  

€ 33.717  € 35.039  86,8%  94,0%  

€ 35.040  € 36.394  86,0%  94,0%  

€ 36.395  € 37.752  85,1%  94,0%  
€ 37.753  € 39.109  84,3%  94,0%  

€ 39.110  € 40.465  83,4%  94,0%  

€ 40.466  € 41.824  82,3%  94,0%  

€ 41.825  € 43.182  81,8%  94,0%  
€ 43.183  € 44.538  80,8%  94,0%  

€ 44.539  € 45.895  80,1%  94,0%  

€ 45.896  € 47.378  79,0%  94,0%  

€ 47.379  € 50.286  77,2%  94,0%  
€ 50.287  € 53.193  76,3%  93,5%  

€ 53.194  € 56.103  74,9%  92,9%  

€ 56.104  € 59.012  72,3%  92,4%  

€ 59.013  € 61.919  69,6%  92,1%  

€ 61.920  € 64.829  66,9%  91,3%  
€ 64.830  € 67.736  64,1%  90,8%  

€ 67.737  € 70.645  61,3%  90,2%  

€ 70.646  € 73.556  58,7%  89,4%  

€ 73.557  € 76.462  56,0%  88,9%  
€ 76.463  € 79.373  53,3%  88,4%  

€ 79.374  € 82.281  50,4%  88,1%  

€ 82.282  € 85.187  47,7%  87,3%  

€ 85.188  € 88.096  45,1%  86,9%  
€ 88.097  € 91.062  42,3%  86,3%  

€ 91.063  € 94.042  39,8%  85,5%  

€ 94.043  € 97.020  37,4%  85,0%  

€ 97.021  € 99.998  34,8%  84,6%  
€ 99.999  € 102.976  33,3%  84,2%  

€ 102.977  € 105.955  33,3%  83,4%  

€ 105.956  € 108.935  33,3%  82,8%  

€ 108.936  € 111.913  33,3%  82,3%  

€ 111.914  € 114.890  33,3%  81,7%  
€ 114.891  € 117.869  33,3%  81,3%  

€ 117.870  € 120.848  33,3%  80,5%  

€ 120.849  € 123.826  33,3%  79,9%  

€ 123.827  € 126.805  33,3%  78,8%  
€ 126.806  € 129.782  33,3%  78,4%  

€ 129.783  € 132.761  33,3%  77,6%  

€ 132.762  € 135.742  33,3%  76,5%  

€ 135.743  € 138.719  33,3%  75,9%  
€ 138.720  € 141.698  33,3%  74,9%  

€ 141.699  € 144.675  33,3%  74,3%  

€ 144.676  € 147.655  33,3%  73,5%  

€ 147.656  € 150.634  33,3%  72,8%  

€ 150.635  € 153.612  33,3%  72,0%  
€ 153.613  € 156.590  33,3%  70,9%  

€ 156.591  € 159.567  33,3%  70,3%  

€ 159.568  € 162.547  33,3%  69,5%  

€ 162.548  € 165.525  33,3%  68,7%  
€ 165.526  € 168.504  33,3%  67,9%  

€ 168.505  € 171.483  33,3%  67,2%  

€ 171.484  € 174.461  33,3%  66,4%  

€ 174.462  € 177.440  33,3%  65,6%  
€ 177.441  € 180.418  33,3%  65,0%  

€ 180.419  en hoger  33,3%  64,0%  

 

http://www.toeslagen.nl/

