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 De tarieven van het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang komen in 

aanmerking voor kinderopvangtoeslag 
 
 

Kinderdagverblijf uurtarief  52 weken opvang 

Volledige dag 10,5 uur € 7,38 

Halve dag  6 uur € 7,70 

Schooltijden € 7,70 

Extra dagdelen Het tarief van het reguliere contract 

Verlenging half uur.  Het tarief van het reguliere contract 

Flexibele opvang € 7,88 

Flex extra, Pilot Fijnaart € 7,88 

 

Kinderdagverblijf  uurtarief  < 52 weken en peuteropvang uurtarief  40 weken 

Volledige dag 10,5 uur € 7,88 

Halve dag  6 uur € 7,88 

Schooltijden € 7,88 

Halve dag peuteropvang, 5 uur of 2 x 2,5 uur* € 7,88 

Halve dag peuteropvang Lage Zwaluwe 2 X 3uur* € 7,88 

Wisselende opvang in de even en oneven weken € 7,88 

Flexibele opvang € 7,88 

Flex extra, Pilot Fijnaart € 7,88 

 
 *Halve dag peuteropvang indien geen recht op kinderopvangtoeslag:  
Binnen de gemeente Moerdijk kunt u deze toeslag aanvragen op basis van uw verzamelinkomen. De 
toeslag wordt voor u berekend aan de hand van de ouderbijdragentabel kinderopvangtoeslag vanuit 
de belastingdienst.  
Aan Kindercentra de Roef betaald u het tarief van € 7,88 per uur, uitgaande van de uren zoals deze 
zijn vastgelegd in een dagdeel.  
De locatie Lage Zwaluwe is gevestigd in de gemeente Drimmelen. Hier wordt deze toeslag verrekend 
met het uurtarief.  

 

Opvang VVE tarief 

De gemeente Moerdijk zal de hoogte van de bijdrage van de gemeente nog vaststellen. De hoogte 

van deze bijdrage bepaalt uw kosten in 2016 

Gemeente Moerdijk: 10 uur per week € 15,00 per maand. Het tarief wordt gedurende 
12 maanden per jaar in rekening gebracht.  

 

Gemeente Drimmelen: minimaal 10 uur per 
week. ( op locatie Lage Zwaluwe= 4 dagdelen 
van 3 uur) 

1. VVE opvang binnen peuteropvang: 

De eerste 2 dagdelen worden op basis van het 
tarief peuteropvang berekend aan de ouder. (zie 
toelichting hierboven) De overige 2 dagdelen 
worden volledig door de gemeente Drimmelen 
vergoed. 

2. VVE opvang binnen de verticale groep 
van het kdv:  

de eerste 2 dagdelen worden op basis van het 
tarief kinderdagverblijf berekend aan de ouder. 
Het derde dagdeel wordt volledig door de 
gemeente Drimmelen vergoed. 
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Buitenschoolse opvang uurtarief 

De voor- en naschoolse opvang wordt vastgelegd op basis van dagdelen aansluitend op schooltijden 

Schoolcontract (Voorschools en/of Naschools) in combinatie met vakantiecontract van 
minimaal 5 weken 

Maandag, dinsdag en donderdag € 7,38  

Woensdag en vrijdag € 6,70  

Alleen contract voor schoolweken 

Maandag, dinsdag en donderdag € 7,88  

Woensdag en vrijdag € 6,95  

Vakantiecontract 

Voorafgaand aan de vakantieperiode, kunt u de 
gewenste dagdelen bij de afdeling planning 
reserveren. Hierbij is geen afname van minimale 
dagdelen vastgelegd. 

€ 7,88  

Verlengde opvang 

Van 07.00 tot 07.30 uur of  

van 18.00 tot 18.30 uur 

Het tarief van het reguliere contract  

Opvang op basis van extra dagdelen  

Alle dagen Het tarief van het reguliere contract 

Flexibele opvang 

Alle dagen € 7,88  

Flex extra,  Pilot Fijnaart € 7,88  

 
 

Tussenschoolse opvang tarief  

Dit tarief kan in overleg met de betreffende scholen worden aangepast. 

Per keer € 2,40 

De Roef biedt TSO op de volgende scholen: 

- Kennedyschool in Fijnaart 
- De Toren in Zevenbergen 
- De Neerhof 

 

 

 
 


