Oudercommissie
Hummeltjeshoek heeft een actieve oudercommissie. Wij vinden het belangrijk om
van ouders te horen hoe zij de opvang van hun kind ervaren en wat zij mogelijk
willen veranderen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u dit altijd bij
ons aangeven.

Tarieven 2021
Dagopvang:

07.45 – 18.00 uur

€ 88,60

Ochtend (= halve dag):

07.45 – 13.00 uur

€ 48,70

Middag (= halve dag):

12.45 – 18.00 uur

€ 48,70

Hele dagen per uur:

€ 8,64

Halve dagen per uur:

€ 9,27

Aantal weken per jaar:

52

Aantal uren per week:

2.665
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Tarieven hele dagen
Uurtarief op jaarbasis

Uurtarief op maandbasis

Opvanguren per jaar

1 dag: € 4.605,12

€ 383,76

533

2 dagen: € 9.210,24

€ 767,52

1.066

3 dagen: € 13.815,36

€ 1.151,28

1.599

4 dagen: € 18.420,48

€ 1.535,04

2.132

5 dagen: € 23.025,60

€ 1.918,80

2.665

Uurtarief op jaarbasis

Uurtarief op maandbasis

Opvanguren per jaar

½ dag x 1: € 2.530,71

€ 210,89

273

½ dag x 2: € 5.061,42

€ 421,79

546

½ dag x 3: € 7.592,13

€ 632,68

819

½ dag x 4: € 10.122,84

€ 843,57

1.092

½ dag x 5: € 12.653,55

€ 1.054,46

1.365

Tarieven halve dagen

Bij niet tijdig betalen kan de opvang worden stopgezet.
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Uw betalingen dienen vooruit te worden voldaan en wel voor de 1ste van iedere
maand, onder vermelding van naam van het kind en de maand.
T.a.v. KDV Hummeltjeshoek te Voorburg
Girorekeningen. : NL28INGB0009394548
Bankrekeningen: NL37INGB0667350624
Elke maand krijgt u een factuur in het postvak van uw kind. Aan het einde van het
jaar krijgt u een jaaropgave. Hierop kunt u zien wat u over het gehele jaar heeft
moeten betalen en wat het aantal aan opvanguren is dat aan uw kind is verleend.
NB: De Jaaropgave wordt maar eenmalig verstrekt. Bewaar hem dus goed!
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