Tarieven 2021– PO de Mini’s
Geopend van ma t/m vrij. Van 8.30 -12.30 uur. U kunt uw kind inschrijven voor minimaal 2 ochtenden in de
week. Wij maken geen vaste combinaties van de ochtenden dus u kunt zelf uw voorkeur aangeven.
Het jaartarief wordt in 12 gelijke bedragen per maand in rekening gebracht, ongeacht het daadwerkelijk
afgenomen aantal opvang uren in die maand.

Situatie voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag:

2 ochtenden per week
3e ochtend per week

Prijs per uur
€ 8,46
€ 10,08

Prijs per maand
€ 225,63
€ 134,36

Uren per maand
26,67
13,33

Bovenstaande bedragen zijn bruto kosten. Afhankelijk van uw situatie en inkomen kunt
kinderopvangtoeslag aanvragen of een subsidie vanuit de gemeente ontvangen. Op www.toeslagen.nl kunt
u zien hoeveel toeslag u kunt ontvangen en deze aanvragen.

Situatie voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag:

Toetsingsinkomen:
€ 24.978 of lager
€ 24.979 - € 31.214
€ 31.214 - € 42.953
€ 42.954 - € 58.423
€ 58.424 - € 83.979
€ 83.980 - € 116.371
€ 116.372 en hoger

Ouderbijdrage per
uur
Gratis
€ 0,42
€ 0,90
€ 1,41
€ 2,45
€ 4,16
€ 5,60

Als een of beide ouders niet werken en/of studeren, dan komt u niet aanmerking voor de
kinderopvangtoeslag. U betaalt dan een lager tarief dankzij de subsidie die wij ontvangen van de gemeente
hiervoor. Het bedrag dat u dan per maand betaald is afhankelijk van uw toetsingsinkomen. De gemeente
subsidieerd 8 uur opvang per week. Wilt u meer dan 8 uur opvang per week, dan betaalt u voor de extra
uren het uurtarief van de bovenste tabel.

Belangrijke informatie
Sluitingsdata
Sportify Kids is voor de peuteropvang in de vakanties gesloten. Wij houden hierbij de vakanties van regio
Noord-Holland aan. Tevens zijn wij alle officiële en nationale feestdagen gesloten.
Administratiekosten
Op het moment dat u uw kind inschrijft en deze door Sportify Kids wordt geplaatst,
worden er € 20,00 administratiekosten berekend.
Algemene voorwaarden
De prijzen zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal dagen per jaar dat Sportify Kids geopend is. De prijzen
gelden per 1 januari 2021.
Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. Sportify Kids behoudt zich het recht voor om
tussentijdse prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen worden minimaal 2 maanden voor
ingangsdatum medegedeeld. Prijzen kunnen kleine afrondingsverschillen afwijken van uw contract en/of
factuur.
Sportify Kids hanteert een opzegtermijn van 1 maand.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling “plaatsing”.

