TARIEVEN 2022

TARIEVEN 2022
Onderstaande tarieven zijn netto bedragen. Via mijntoeslagen heb je de mogelijkheid om
je persoonlijke situatie door te rekenen.

Kinderdagverblijf
52 weken contract
Prijs/uur

€ 9,39

40 weken contract
Prijs/uur

52 weken halve dag contract
Prijs/uur

€ 10,64
€ 10,64

Een dag bestaat standaard uit 11,5 uur voor hele dagen en uit 6 uur voor halve dagen. Uit
pedagogisch oogpunt, kan hier niet van worden afgeweken.
Let op! Bij een 40 weken en halve dag contract zijn er andere voorwaarden van
toepassing. Neem voor vragen contact met ons op.

buitenschoolse opvang
52 weken contract
Prijs/uur

€ 8,53

46 weken contract
Prijs/uur

40 weken contract
Prijs/uur

Voorschoolse opvang
Prijs/uur

€ 8,83
€ 9,38
€ 8,83

Een BSO schooldag bestaat standaard uit 4 uur. Een BSO vakantiedag bestaat standaard
uit 11,5 uur. Uit pedagogisch oogpunt, kan hier niet van worden afgeweken.
Let op! Bij een 40 weken contract zijn er andere voorwaarden van toepassing. Neem voor
vragen contact met ons op.

Warme avond maaltijd

€ 3,50

BIOLOGISCH PAKKET
De natuur is het begin van alles; voor ons een onuitputtelijke bron van energie. Binnen Devi
speelt alles in en rondom de natuur. Van buiten ontdekken & leren, tot knutselen met
natuurlijke materialen.
Onze voeding is al volledig biologisch, maar voor de luiers en verzorgingsproducten is dit
nog niet het geval. Dit is wel onze wens, maar de kosten die erbij komen kijken willen we nu
niet voor iedereen standaard doorbereken. Je kan daarom vanaf 2022 vrijwillig kiezen voor
een biologische pakket!

Wat zit er in het biologisch pakket?

Biologische luiers en doekjes
Deze eco luiers zijn gemaakt van hernieuwbare en biologisch afbreekbare
materialen. Ze bevatten 0% parfum, 0% parabenen, 0% lotion en 0%
conserveringsmiddelen.
Weleda verzorgingsproducten
Weleda bevat geen overbodige toevoegingen en is 100% natuurlijk.

Wat zijn de kosten?

De extra kosten zijn +0,08 euro op je bestaande uurprijs.
Je kan het pakket te allen tijde wijzigen naar een standaard pakket, dit geeft je de
mogelijkheid om mee te bewegen met de fase van je kind.

FEES 2022

FEES 2022
The fees below are net amounts. Via ''de Belastingdienst" you have the possibility to
calculate your personal situation.

daycare
52 week contract
Price/hour

€ 9,39

40 week contract
Price/hour

52 week half day contract
Price/hour

€ 10,64
€ 10,64

The fees for the 40-week and half-day contract have been increased by EUR 0.30, just like
the 52-week contract. This means a slightly lower percentage increase..

outside school club
52 week contract
Price/hour

46 week contract
Price/hour

40 week contract
Price/hour

Before school
Price/hour

€ 8,53
€ 8,83
€ 9,38
€ 8,83

Een BSO schooldag bestaat standaard uit 4 uur. Een BSO vakantiedag bestaat standaard
uit 11,5 uur. Uit pedagogisch oogpunt, kan hier niet van worden afgeweken.
Attention! A OSC school day consists of 4 hours by default. A OSC vacation day consists
of 11.5 hours as standard. From a pedagogical point of view, it is not possible to deviate
from this.

warm evening meal

€ 3,50

ORGANIC PACKAGE
Nature is the beginning of everything; for us, an inexhaustible source of energy. At Devi,
everything takes place in and around nature. From discovering and learning outside, to
crafting with natural materials.
Our food is already completely organic, but the diapers and care products are not. We
would like to have this, but we do not want to pass on the costs to everyone as standard
at the moment. You can therefore voluntarily choose an organic package from 2022
onwards!

What is included in the organic package?

Organic diapers and wipes
These eco-diapers are made from renewable and biodegradable materials. They
contain 0% perfume, 0% parabens, 0% lotion and 0% preservatives.
Weleda care products
Weleda contains no unnecessary additives and is 100% natural.

Wat are the costs?

The additional cost is +0,08 euros on your existing hourly rate.
You can change the package to a standard package at any time. This gives you the
opportunity to move with the phase of your child.

Application

Are you interested? Please contact the planning department at info@devikids.com.

