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Dagopvang 0 – 4 jaar 
 
Kinderopvang Zonnekinderen biedt voor kinderen van 0-4 jaar kwalitatieve en betrouwbare opvang. 
Wij bieden u en uw kind een plaats waar uw kind liefdevol en professioneel opgevangen wordt. Een 
veilige en geborgen plek waar elk kind en u als ouder zich thuis voelt. 
We bieden de mogelijkheid voor dagopvang in zowel horizontale als verticale groepen. In horizontale 
groepen worden kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd opgevangen. Op bijvoorbeeld een 
babygroep worden kinderen van 0 tot ongeveer 2 jaar oud opgevangen en op een peutergroep 
kinderen van 2 tot 4 jaar. In verticale groepen worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen.  

Opvang kan worden afgenomen in dagdelen. Alle opvang wordt berekend over 52 weken per 

kalenderjaar. De opvangkosten worden verdeeld over 12 maanden per kalenderjaar. U betaalt dus 

elke maand een vast bedrag. Kinderopvang Zonnekinderen factureert de dagopvang op basis van 

dagdelen. Alle locaties zijn, met uitzondering van nationale feestdagen, 52 weken per jaar geopend 

van 07.00 uur tot 18.30 uur.  

Dagopvang voor kinderen van  0 - 4 jaar 

De minimale afname van de dagopvang is 2 dagdelen per week. Een dagdeel bestaat uit 5,5 uur, een 

hele dag bestaat uit 11 uur. Het ochtenddagdeel is van 7.00 – 12.30 uur en het middagdagdeel van 

12.30 – 18.00 uur en kan indien nodig worden verlengd tot 18.30 uur.  

 

Tarieven Kinderopvang Zonnekinderen 2022 

Soort opvang ** Tijden Prijs per uur * 

Dagopvang  Per dagdeel  € 9,28 

Extra opvang Per dagdeel € 9,76 

*   Bovenvermelde  prijzen zijn bruto prijzen, dit is exclusief de door u te ontvangen kinderopvangtoeslag via de  

    Belastingdienst.   

** De minimale afname bedraagt 1 maand. 

All-inclusive 

Bij onze tarieven is alles wat uw kind nodig heeft inbegrepen, waaronder flesvoeding, luiers, drinken, 

brood en tussendoortjes. 

Incidentele opvang 

Het is mogelijk om incidenteel extra opvang af te nemen tegen het tarief van extra opvang. 

Incidentele opvang kan worden afgenomen op basis van dagdelen. Plaatsing is afhankelijk van de 

ruimte op de stamgroep. Incidentele opvang kan worden aangevraagd via het Ouderportaal, 

inloggegevens hiervan ontvangt u bij de inschrijving. Vooraf gereserveerde dagdelen worden altijd in 

rekening gebracht, ook als uw kind om wat voor reden dan ook niet komt.  
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Flexibiliteit voor u: ruildagen  

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind een keer geen gebruik maakt van een opvangdag. In 

overleg is het mogelijk een aantal dagen kosteloos te ruilen. Dit geldt ook voor erkende nationale 

feestdagen, indien deze op een voor u contractueel vastgelegde opvangdag vallen. Het toezeggen 

van een ruildag is afhankelijk van de groepsgrootte en de personele bezetting. Aan deze extra service 

zijn voorwaarden verbonden die vermeld staan in ons Protocol Ruildagen.  

Berekening opvang en restitutie  

De berekening van de verschillende opvangsoorten is gebaseerd op 52 weken per kalenderjaar en 

wordt verdeeld over 12 maanden. Voor niet opgenomen dagdelen vindt geen restitutie plaats. Ook 

bij beëindiging van de opvang vindt geen restitutie plaats. Vooraf gereserveerde dagdelen worden 

altijd in rekening gebracht, ook als uw kind om wat voor reden dan ook niet komt.  

Uw jaaropgaaf voor de Belastingdienst ontvangt u vóór 1 maart in het Ouderportaal.  

Meer weten of heeft u vragen? 

Alle informatie met betrekking tot de protocollen en huisregels kunt u vinden in ons digitale 

Ouderportaal. Bij inschrijving ontvangt u inloggegevens hiervoor. 

Voor vragen over de tarieven en mogelijkheden tot plaatsing kunt u bellen met de afdeling 

Relatiebeheer op maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17.00 uur, telefoonnummer 0316 – 340079. 

U kunt ook een e-mail sturen naar info@zonnekinderen.nl  
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