
 

 

 

Tarieven Tok Tokkie kinderopvang 2021 

 

De hieronderstaande informatie geeft u een inzicht in de kosten van onze kinderopvang en 

buitenschoolse opvang.  

 

De genoemde tarieven in de prijslijst zijn bruto bedragen. Wat u uiteindelijk per maand kwijt 

bent aan kinderopvang is afhankelijk van uw gezinsinkomen en de kinderopvangtoeslag. Via 

de belastingdienst kunt u een tegemoetkoming in de kinderopvang aanvragen. Om te 

berekenen wat u aan kinderopvangtoeslag krijgt of om de tegemoetkoming aan te vragen, 

kunt u kijken op de site van de belastingdienst: www.toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag.  

 

Om de kinderopvangtoeslag aan te vragen hebt u een LRK nummer nodig. Voor Tok Tokkie 

kinderopvang zijn dit de volgende nummers: 

Dagopvang: 133706801 

BSO:  156481765  

 

Jaarlijks stelt de overheid de rijksnorm vast. De rijksnorm is de maximale uurprijs op basis 

waarvan u een tegemoetkoming ontvangt in de kosten voor kinderopvang. 

 

Voor 2021 is de rijksnorm vastgesteld op: € 8,46 dagopvang (0 - 4 jaar) 

      € 7,27 BSO (4 - 13 jaar) 

  



 

 

Tarieven dagopvang (0-4 jaar) 

 

De uren en prijzen zijn berekend over 50 weken. Dit houdt in dat Tok Tokkie kinderopvang 

het recht heeft om 10 dagen per jaar te sluiten. Sluitingsdagen zijn de gebruikelijke 

feestdagen aangevuld door eventuele extra dagen. 

De kosten van onze opvang zijn inclusief voeding en luiers, exclusief flesvoeding. 

Er is een minimale afname van 2 dagdelen per week.   

Verlengde opvang kan afgenomen worden aansluitend of voorafgaand aan de reguliere 

opvang. Dit op basis van beschikbaarheid en in overleg met de leiding. 

De uurprijs voor 2021 is vastgesteld op € 8,30 per uur voor reguliere opvang.  

====================================================================== 

        per maand uurprijs rijksnorm 

hele dag (07.30-18.00)   50 weken € 363,13 € 8,30  € 8,46 

halve dag (07.30-13.00/12.30-18.00) 50 weken € 190,21 € 8,30  € 8,46 

Verlengde opvang (mogelijk per half uur)    € 8,30  € 8,17 

====================================================================== 

Tarieven buitenschoolse opvang (4-13 jaar) 

De uren en de prijzen zijn berekend over 40 schoolweken en 11 weken vakantie. De opvang 

is berekend inclusief 2 studiedagen. 

Er is een minimale afname van 1 dag per week.  

De uurprijs voor 2021 is vastgesteld op € 7,30 per uur voor reguliere opvang. 

De mogelijkheid bestaat om bso af te nemen zonder vakantieopvang. De uurprijs voor 40 

weken opvang na school is tegen een verhoogd tarief van € 8,50 per uur. Mochten er meer 

dan 2 studiedagen in een schooljaar vallen, worden deze dagen extra in rekening gebracht. 

====================================================================== 

 

 

 

 



====================================================================== 

BSO (51 weken + 2 studiedagen) 

     prijs per maand uurprijs rijksnorm 

12.30 uur    € 210,18  € 7,30  € 7,27 

12.30 uur vrijdag Driehoek  € 271,01  € 7,30  € 7,27 

14.30 uur    € 163,95   € 7,30  € 7,27 

14.45 uur    € 158,17  € 7,30  € 7,27 

15.30 uur    € 140,83  € 7,30   € 7,27 

====================================================================== 

BSO (40 weken + 2 studiedagen) 

     prijs per maand  uurprijs rijksnorm 

12.30 uur    €  162,92  € 8,50  € 7,27 

14.30 uur    €   109,08  € 8,50  € 7,27 

14.45 uur    €   102,35  € 8,50  € 7,27 

15.30 uur    €   82,17  € 8,50  € 7,27 

De kinderen maken geen gebruik van taxivervoer. 

Er bestaat de mogelijkheid voor verlengde opvang tot 18.30 uur. Hiervoor wordt het uurtarief 

van € 7,30 berekend. Dit tarief geldt voor de buitenschoolse opvang inclusief vakantie.  

====================================================================== 

Voorschoolse opvang 

De kosten van de voorschoolse opvang (berekend over 40 schoolweken): 

1 ochtend van 7.30 tot 8.30 uur bedraagt € 25,50 per maand  

Het uurtarief hiervoor bedraagt € 7,65  

 

 


