
 

Gastouderopvang 0-13 jaar 
 
Hét Gastouderbureau, onderdeel van Kinderopvang Zonnekinderen, organiseert gastouderopvang 
voor kinderen van 0-13 jaar. Gastouderopvang is flexibel, kleinschalig en dichtbij. Onze gastouders 
zijn professionals die uw kind optimaal begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. Zij stimuleren alle 
ontwikkelgebieden en werken met de voor Zonnekinderen kenmerkende pijlers Natuur & Avontuur, 
Cultuur en Sport (bewegen). Indien nodig kijken we samen met de ouders naar de mogelijkheden van 
voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 
  
Hét Gastouderbureau biedt u de mogelijkheid uw kind op te laten vangen bij een gastouder in 
combinatie met dagopvang (en/of VVE) of buitenschoolse opvang op één van de locaties van 
Zonnekinderen. Door de verschillende vormen van dienstverlening van Kinderopvang Zonnekinderen 
zijn we in staat een aanbod te doen dat naadloos aansluit op de wensen en behoeften van u en uw 
kind.   
 
Gastouderopvang voor kinderen van 0-13 jaar 
Gastouderopvang is mogelijk op maandag tot en met vrijdag, doorgaans van 07.00 uur – 18.00. 
Afwijkende tijden/dagen alleen in overleg met de gastouder. Opvang wordt afgenomen per uur.  
 

 

Tarieven Gastouderopvang 2023 

Soort opvang  
 Prijs  

Opvang  maandag tot en met vrijdag € 8,90 per uur* 
 

*Bovenstaand tarief betreft een bruto bedrag, dit is exclusief de door u te ontvangen kinderopvangtoeslag via 
de Belastingdienst.  
 
Tariefopbouw 
Het uurtarief van € 8,90 bestaat uit het adviestarief per uur voor de gastouder (€ 6,58) en de 
vergoeding van de bemiddelingskosten (€2,32) voor Hét Gastouderbureau.  
 
Indirecte kosten  
Naast de directe opvangkosten kan er sprake zijn van indirecte kosten. Deze worden apart 
gefactureerd. Hiermee wordt geen rekening gehouden bij de hoogte van de kinderopvangtoeslag. 
  

- Kosten voor verzorgingsartikelen (declaratie op basis van kostprijs). 
- Autokosten om uw kind(eren) te vervoeren naar bijvoorbeeld school of sportclub: € 0,19 per 

km.  
- Kosten voor voeding. 
 
(Wij gaan er vanuit dat, indien van toepassing, zuigelingenvoeding en luiers door ouders zelf 
worden meegegeven). 
 



 
 

 
 
 
Vakantie 
Vakanties van uzelf of van de gastouder worden vooraf vastgelegd. Indien gewenst regelen wij een 
vervangende opvang (bij een andere gastouder of op één van de locaties van Zonnekinderen). Dit 
geldt ook bij ziekte van de gastouder. 
 
Facturering   
Hét Gastouderbureau vervult de kassiersfunctie tussen vraag- en gastouder, dit is wettelijk bepaald. 
Dit betekent dat de betaling van de vraagouder aan de gastouder via Hét Gastouderbureau verloopt. 
De gastouder houdt een digitale urenregistratie bij die de vraagouder eveneens digitaal dient goed te 
keuren. De facturatie geschiedt per maand achteraf op basis van de daadwerkelijke afname.  
De betaling van de maandelijkse facturatie geschiedt uitsluitend via automatische incasso. 
 
Algemeen  
Na januari kunt u de jaaropgaaf van het voorafgaande jaar downloaden in het 
urenregistratiesysteem.   
 
Alle ouders/verzorgers ontvangen bij aanvang van de opvang een inlogcode voor het 
urenregistratiesysteem. Met uw persoonlijke inlogcode heeft u tevens toegang tot gewijzigde 
documenten, inzicht in de risico-inventarisatie van uw opvanglocatie en evaluatieverslagen over de 
opvang van uw kind. Tussentijdse wijzigingen in huisregels, protocollen etc. worden hier ook 
vermeld. Houd dit systeem dus goed in de gaten.  
 
 
Voor vragen over de tarieven en mogelijkheden van opvang kunt u bellen met de afdeling 
relatiebeheer op maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 17.00 uur, telefoonnummer 0316 – 340079. 
U kunt ook een email sturen naar info@zonnekinderen.nl  


