
Tarieven kinderdagverblijf 2022 

Onze kinderdagverblijven zijn een heerlijke plek voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar oud. Kinderen krijgen professi-

onele zorg en liefdevolle aandacht.  

Onze kinderdagverblijven zijn standaard open van 7.30 tot 18.30 uur en zijn gesloten op alle erkende feestdagen. 

Een aantal locaties hebben afwijkende openingstijden, welke locaties dit zijn ziet u in de tweede tabel. 

Het uurtarief voor 2022 is € 8,90, dit is inclusief luiers en (fles)voeding. Hieronder vindt u de bruto kosten van 1 dag 

in de week kinderopvang. Wilt u meer dan 1 dag opvang in de week vermenigvuldig dan de kosten met het aantal 

dagen dat u opvang nodig heeft. 

Afhankelijk van uw inkomen krijgt u een deel van de kosten terug via  de kinderopvangtoeslag. Benieuwd wat uw 

netto kosten zijn? Maak dan gebruik van onze rekentool. 

1 dag opvang per week op het kinderdagverblijf 

Opvang Vaste bruto maandprijs* Uren per maand 

07:30-18:30 uur €  424,26 47,67 

1 dag opvang per week op kinderdagverblijven met afwijkende openingstijden  

Kinderdagverblijf Vaste bruto maandprijs* Uren per maand Opvang 

Trommelaar (Maarn) €  385,64 43,33 08:00-18:00 uur 

Kwebbel (Woerden) 07:00-18:30 uur €  443,49 49,83 

  07:00-19:00 uur €  462,80 52,00 

  07:30-18:30 uur €  424,26 47,67 

  07:30-19:00 uur €  443,49 49,83 

Bibelot (Nieuwegein) 07:30-18:30 uur €  443,49 49,83 

* De maandprijs is gebaseerd op 52 weken opvang op jaarbasis en worden in rekening gebracht via 12 gelijke facturen per jaar.  

Contract en facturering 

De minimale plaatsing op het kinderdagverblijf is één hele dag. Het is alleen mogelijk om opvang af te nemen op 

bovenstaande tijden. Korter of langer is niet mogelijk.  

Vragen of meer informatie 

Onze medewerkers helpen u graag! Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur op 

telefoonnummer 030 6004750. Of mail uw vraag naar  

planning@kmnkindenco.nl 

 Alle prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. 

https://www.kmnkindenco.nl/tarieven/
mailto:planning@kmnkindenco.nl

