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© Kindercentrum De Kleine Markies 

Gegevens nieuwe plaatsing  Gewenste ingangsdatum wijziging:…………………….. 

 
□ peuteropvang  (40 weken per jaar)  

 WEL onder de Wet Kinderopvang, u hoeft geen inkomens in te vullen, 

 NIET onder de Wet Kinderopvang, het uurtarief is afhankelijk van inkomen, daarom vragen wij uw 

gezamenlijke inkomensgegevens te noteren: 

 
 
 

Pakketkeuze reguliere opvang 
□ dagopvang 52 weken (alle weken van het jaar), 

uurtarief  €7,43 
□ dagopvang 40 weken  (zonder schoolvakanties), uurtarief, € 8,10 
□ vaste incidentele  opvang (6.30-7.30), uurtarief € 9,00 op de dagen:…………………… 

 
Op welke dagdelen wilt u uw kind bij voorkeur geplaatst zien: 

DAGOPVANG  Maandag  Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ochtend    KDV     KDV     KDV     KDV     KDV  

Middag    KDV      KDV     KDV    KDV      KDV   

 

Pakketkeuze flexibele dagopvang 

Gemiddelde afname van …………..uur per maand  
Deze opgave leidt niet tot verplichtingen, maar stelt ons in staat een contract op te stellen. De uren van een flexibel pakket worden 
per maand in rekening gebracht. De uren mogen binnen een contractperiode gedurende dat jaar worden opgenomen. 
Niet opgenomen uren worden niet gerestitueerd. Aan het eind van een jaar worden extra afgenomen uren in rekening 
gebracht. 
 

Flexibele opvang Uurtarief 

Incidentele opvang € 9,00   

Pakketten van 0-24 uur per maand € 9,00   

Pakketten van 25-49 uur per maand € 8,50   

Pakketten van 50 uur en meer per maand € 8,10   

 

Flexibele dagopvang (zowel in een vast contract als bij incidentele uren) kan afgenomen worden tussen 6.30 uur - 18.30 uur met 
een minimale afname van 2 uur per keer. Tevens kunt u flexibele verlengde opvang afnemen van 6.30 uur - 7.30 uur of minimaal 1 
uur flexibele dagopvang aansluitend aan een regulier dagdeel. 
Bij flexibele opvang maakt u gebruik van onze reserverings- en annuleringsformulieren. Deze formulieren liggen op de groepen bij 
de pedagogisch medewerkers of kunt u downloaden via onze website.  

Toetsingsinkomen aanvrager € 

Toetsingsinkomen partner € 

Gezamenlijk toetsingsinkomen €  

 
 

Peuteropvang   
Maandag 

  
Dinsdag 

 
Woensdag 

 
Donderdag 

 
Vrijdag 

Ochtend * PSZ  PSZ  PSZ  PSZ  PSZ  

Middag * PSZ  PSZ    PSZ  PSZ  

*voorkeur gewenste opvang aankruisen 

Vanaf een 3e wijziging binnen een jaar brengen wij  € 25,00 administratiekosten in rekening. 
 

Gegevens kind Roepnaam: groep: 

Familienaam: 
 

Handtekening ouder/verzorger: 
 

 


