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Vermelde bedragen zijn bruto bedragen. Voor de werkelijke kosten moet u het bedrag van 

uw eventuele kinderopvangtoeslag en gemeentelijke bijdrage aftrekken. De werkelijke kosten 

zijn dan ook meestal  lager. U kunt een proefberekening van uw kinderopvangtoeslag maken 

op www.belastingdienst.nl.  

 
Hedo –    Hele dagopvang uitgaande van 10 uur (van 08:00 t/m 18:00) 

Hado –               Halve dagopvang uitgaande van 5 uur (van 08:00 t/m 13:00 of 13:00 t/m 18:00) 

 

Vervroegde opvang  € 7,70 per uur     06:00 – 08:00 

Verlengde  opvang  € 7,70 per uur    18:00-20:00 

 

Reguliere opvang: 

Uurtarief  € 7,10 hele dagopvang Hedo 

Dagen    uren p/maand Bruto maandkosten Bruto jaarkosten  

1    43.3   €   307,67    €   3.692,00  

2    86.7   €   615,33   €   7.384,00 

3  130   €   923,00    €  11.076,00 

4   173   €   1.230,67            €  14.768,00 

5   217   €   1.538,33    €  18.460,00 

 

Uurtarief € 7,25 halve dagopvang Hado 

Dagen  uren p/maand Bruto maandkosten Bruto jaarkosten 

1   21.7    €   157,08    €  1.885,00 

2   43.3     €   314,17    €  3.770,00 

3   65    €   471,25   €  5.655,00 

4   87    €   628,33    €  7.540,00 

5   108,33   €   785,42    €  9.425,00  
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40 weken opvang*  

Uurtarief  € 7,35 hele dagopvang Hedo 

Dagen    uren p/maand Bruto maandkosten Bruto jaarkosten  

1    33.3   €   245,00    €   2.940,00  

2    66.7   €   490,00    €   5.880,00 

3  100.0   €   735,00    €   8.820,00  

4   133.3   €   980,00             € 11.760,00 

5  166.7   €   1.225,00   € 14.700,00 

 

40 weken opvang * 

Uurtarief  € 7,40 hele dagopvang Hado 

Dagen    uren p/maand Bruto maandkosten Bruto jaarkosten  

1    16.7   €   123,33    €   1.480,00  

2    33.3   €   246,67    €   2.960,00 

3  50.0   €   370,00    €   4.440,00  

4   66.7   €   493,33             €   5.920,00 

5  83.3   €   616.67   €   7.400,00 

 

 

Flexibele opvang    € 7,45 per uur      

Incidentele opvang  € 7,70 per uur    met strippenkaart 

Incidentele opvang  € 8,05 per uur    zonder strippenkaart 
 

 

Alle aangeboden diensten zijn incl. luiers, eten, drinken en verzorgingsproducten. 
 

 

 

 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Alle gepubliceerde bedragen zijn onder voorbehoud van typefouten. 
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Reguliere opvang 

Hierbij wordt er een vast aantal dagen en uren afgenomen.  

Deze dagen kunnen wisselen per week. 

Voorwaarden: minimale afname is 1 dag in de week. 

Deze vorm van opvang kan in combinatie met alle andere vormen van opvang bij kdv 

maXice. 

 

Flexibele opvang  

Is voor ouders die op verschillende dagen en van wisselende uren gebruik willen 

maken van de kinderopvang.  

Voorbeeld: kindje A komt elke ma en di van 8 tot 11 uur. Kindje B komt de ene week 

ma-di en de andere week do-vr van 11 uur tot 14 uur. 

Voorwaarden: minimale afname tijd is 2 uur en minimale aantal dagen in de week is 1. 

Deze vorm van opvang kan in combinatie met reguliere opvang. 

 

Incidentele opvang 

Deze vorm van opvang zijn voor ouders die incidenteel opvang nodig hebben. Hoewel 

je een plaatsingscontact met ons aangaat, ben je niet verplicht om dagelijks/ 

wekelijks te komen. Je betaald vooraf de opvang d.m.v. een strippenkaart. 

Voorwaarden: minimale afname per keer is 2 uur en kan alleen afgenomen worden 

door vooraf te betalen. 

Deze vorm van opvang kan in combinatie met alle andere vormen van opvang. 

 

40 weken opvang 

Deze opvang is speciaal voor studerende ouders en ouders die in het onderwijs 

werken. 

Gedurende de schoolvakanties komen de kinderen niet, voor 2019 is dat; 

Kerstvakantie: 22-12-2018 t/m 06-01-2019 

Voorjaarsvakantie: 23-02-2019 t/m 03-03-2019 

Meivakantie: 27-04-2019 t/m 05-05-2019 

Zomervakantie: 20-07-2019 t/m 01-09-2019 

Herfstvakantie: 19-10-2019 t/m 27-10-2019 

Kerstvakantie: 21-12-2019 t/m 05-01-2020 

U krijgt gedurende het jaar elke maand een factuur, dus ook tijdens de 

zomervakantie. In de bruto maandkosten is de 40 weken al doorberekend. 

Deze vorm van opvang kan in combinatie met incidentele opvang. 

http://www.maxice.nl/
mailto:info@maxice.nl

