
 
 

Met ingang van 1 januari 2021 hanteert KDV De Rode Bank bijgaande tarieven voor de 

diverse mogelijkheden van kinderopvang. Bij genoemde tarieven is geen rekening 

gehouden met een eventuele kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, waardoor het 

uiteindelijke bedrag dat u betaalt meestal maar een beperkt deel is van de maandprijs 

zoals vermeld. Via de website van KDV De Rode Bank 

(https://www.kcdebolster.nl/rekentool/) kunt u middels een rekentool uw nettokosten 

berekenen.  

Dagopvang (minimale afname van 2 dagdelen per week, maandprijs op basis van 52 

weken per jaar) 

Afname Bruto prijs 

per maand 

Bruto prijs per 

uur 

Rijksvergoeding 

1 hele dag (7.00 – 19.00 uur) € 470,08 € 9,04 € 8,46 

1 dagdeel  

(7.00 – 13.00 of 13.00 – 19.00 

uur) 

€ 235,04 € 9,04 € 8,46 

    

Peutergroep  

(afname alleen mogelijk voor 2 gecombineerde dagdelen, zie info peutergroep, 

maandprijs o.b.v. 40 weken) 

Afname Bruto prijs 

per maand 

Bruto prijs per 

uur 

Rijksvergoeding 

Ochtend (8.30 – 11.30 uur) € 85,30 € 8,53 € 8,46 

Middag (11.30 – 14.30 uur) € 85,30 € 8,53 € 8,46 

    

Buitenschoolse opvang inclusief vakanties en schoolvrije dagen  

(minimale afname van 1 dagdeel per schoolweek én minimale afname vakantieopvang 2 

dagdelen per vakantieweek; maandprijs o.b.v. 40 weken ) 

Afname Bruto prijs per 

maand 

Bruto prijs per 

uur 

Rijksvergoeding 

Buitenschoolse opvang 

inclusief vakantie (o.b.v. 4,25 

uur BSO per schoolweek) 

€116,17* €8,20 €7,27 

Dag vakantieopvang (12 uur) €98,40 €8,20 €7,27 

    

Buitenschoolse opvang exclusief vakanties en  inclusief schoolvrije dagen  

(minimale afname van 1 dagdeel, maandprijs o.b.v. 40 weken) 

Afname Bruto prijs 

per maand 

Bruto prijs per 

uur 

Rijksvergoeding 

Buitenschoolse opvang 

exclusief vakanties (o.b.v. 4,25 

uur BSO per schoolweek) 

€127,64* € 9,01 €7,27 

* Maandprijs afhankelijk van soort opvang en eindtijd school 

U heeft de keuze uit verschillende soorten opvang: 

Voorschoolse opvang:   7:00 uur - begin schooltijd 

Na schoolse opvang:    einde schooltijd- 19:00 uur 

Korte opvang op woensdag en vrijdag: 12:00 - 16:00 uur 

Vakantie opvang:    7:00-13:00 / 13:00-19:00 

Extra dagen in de vakantie op aanvraag en in overleg mogelijk. 

 

             Producten en Tarieven kinderdagverblijf 2021 
                (Wijzigingen en of drukfouten voorbehouden. Aan deze diensten  kunnen geen rechten ontleend worden) 

 

 

https://www.kcdebolster.nl/rekentool/


 
 

Flexibele dagopvang (minimale afname van  48 uren  per de maand) 

Afname Bruto prijs 

per maand 

Bruto prijs per 

uur 

Af te nemen in 

blokken van 3 

uur 

Rijksvergoeding 

Gemiddeld  36 uur in de maand € 350,28 € 9,73 € 8,46 

    

Flexibele buitenschoolse opvang inclusief vakantieopvang  en schoolvrije dagen  

Afname Bruto prijs 

per maand 

Bruto prijs per 

uur 

Rijksvergoeding 

Middag (o.b.v. 4,25 uur BSO 

per schoolweek) 

€129,91  € 9,17 €7,27 

Vakantie dag (12 uur) €110,04 €9,17 €7,27 

 

Optioneel: ontbijtservice en warme maaltijdservice 

Afname   Netto kosten per 

keer 

Ontbijt    €1,50 

Warme maaltijd   € 4,15 

 


