
Tarieven Leusden 2021                 
Wil je ook bij ons komen spelen? Dat kan het hele jaar en elke werkdag.  

We zijn geopend van 7.00 uur tot 18.00u, en de BSO nog een half uur langer tot 18.30u.  
Alleen de nationale feestdagen zijn we gesloten en max 3 dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw. 
Wij zijn een LKR geregistreerde opvang en staan in het gemeentelijk register vermeld onder:  
KDV De Wiebelwagen Leusden: 304644754 en BSO: 150078110 

Tarieven 2021 

Deze opvang wil ik graag Dit is het 

uurtarief 

Aantal uren  Aantal weken 

per jaar 

Kinderdagverblijf        - ochtend -             €8,40 07.00 - 12.00u 52 weken 

Kinderdagverblijf        - middag - €8,40 13.00 – 18.00u 52 weken 

Kinderdagverblijf        - hele dag - €8,40 07.00 – 18.00u 

We rekenen 10 
uur, voor 11 uur 
opvang 

52 weken 

Buiten Peuters          - ochtend - €8,40 08.30 – 12.30u  40 weken (excl 
schoolvakanties) 

Buitenschoolse opvang €7,40 14.00 – 18.30u  52 weken 

Inclusief 

Alle prijzen zijn inclusief luiers, eten en drinken (behalve eigen flesvoeding en indien nodig dieetvoeding, deze graag 

meegeven) slaapzakken en andere verzorgingsproducten. 
De genoemde uurtarieven zijn brutokosten. Minimale afname van opvang is een hele dag voor 0- 4jarigen.  
We berekenen eenmalig €30,00 inschrijfkosten. 

Kinderopvangtoeslag 

Je hoeft niet het volledige bedrag zelf te betalen, je kunt een deel van de belasting terug krijgen. Zo is het al snel 
mogelijk voor jou als ouder, om je kind ook naar de opvang te kunnen brengen terwijl je studeert of werkt.  
Bij belasting.nl kun je kinderopvangtoeslag aanvragen. 
Wat je nettokosten worden, hangt af van hoeveel je terugkrijgt van de kinderopvangtoeslag. Dit wordt berekend aan 
de hand van je toetsingsinkomen, het aantal uur dat je werkt en het aantal kinderen voor wie je de opvang 

aanvraagt. Wil je een proefberekening om te weten hoeveel je kunt terugkrijgen van de Belasting? Klik hier >> 

Wij willen het graag SAMEN mogelijk maken voor je kind. 

In de kindovereenkomst die je ontvangt na inschrijving, staat het aantal uur kinderopvang vermeld en het uurtarief. 
Je krijgt van ons een uur ‘gratis’ op een dag: we rekenen 10 uur dagopvang, voor 11 uur dat we open zijn en je de 
mogelijkheid hebt je kind te brengen. 

Extra dagen opvang die je aanvraagt, worden maandelijks berekend op de factuur.  
Elk jaar ontvang je een jaaropgaaf van de totale opvanguren van je kind in Bitcare. Deze is nodig om bij de 
Belasting aan te geven hoeveel daadwerkelijke uren je opvang hebt genoten. De extra uren worden dan in de 
toeslagen verrekend. Zorg dat je eventuele wijzigingen in je contract ook op tijd aan de Belasting.nl doorgeeft, zodat 
je niet voor ‘verrassingen’ komt te staan.  

Mocht je eigen flexibele wensen of advies nodig hebben, vraag ons gerust naar de mogelijkheden via 

info@dewiebelwagen.nl of een belletje naar de locatie 

 

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag
mailto:info@dewiebelwagen.nl

