
Met ingang van 1 januari 2022 hanteert  
De Grabbelton bijgaande tarieven voor diverse 

opvangsoorten. Bij de tarieven is geen  
rekening gehouden met de tegemoetkoming  

van de Belastingdienst, waardoor het uiteindelijke 
bedrag dat u betaalt meestal maar een beperkt  

deel van de vermelde maandprijs is.

Tarieven buitenschoolse  Tarieven buitenschoolse  
opvang 2022opvang 2022

Met de rekenhulp op 
onze website bereken je 
snel en eenvoudig jouw 

netto kosten.

Wil je weten wat  Wil je weten wat  
jouw bijdrage wordt? jouw bijdrage wordt? 

Waar ieders wereld groeit



Waar ieders wereld groeit

Aanvulling op tarieven buitenschoolse opvang 2022.
1 De rijksnorm is de maximale uurprijs op basis waarvan de kinderopvangtoeslag van de  

 Belastingdienst wordt berekend.
2 De openingstijden van onze buitenschoolse opvang sluiten aan bij de schooltijden, de schoolvakanties  

 en studiedagen van de basisschool. De opvang kan bestaan uit een kort dagdeel (op maandag t/m vrijdag)  

 of een lang dagdeel (op woensdag of vrijdag).
3 Onder de 12 vakantieweken vallen de volgende schoolvakanties: 1 week herfstvakantie, 2 weken kerstvakantie, 1 week   

 voorjaarsvakantie, 2 weken meivakantie, 6 weken zomervakantie.
4 Tijdens de schoolvakantieweken kunt u een hele dag (van 07.30-18.30 uur) extra opvang afnemen.
5 Tijdens de schoolweken kunt u voor een kort dagdeel (van 14.00-18.30 uur) of een lang dagdeel (12.00-18.30 uur) kiezen.
6 Opvang vanaf 07.30 uur. De kinderen worden door onze medewerkers naar school gebracht.

Kijk dan op   
www.degrabbelton.nl 

of neem telefonisch 
contact met ons op.

Meer informatie?Meer informatie?

Rijksnorm buitenschoolse opvang1  € 7,31

52 weken (inclusief de opvang tijdens schoolvakanties3 en inclusief studiedagen)

40 weken (exclusief de opvang tijdens schoolvakanties3 en exclusief studiedagen)

12 schoolvakantieweken3

 
Kort dagdeel2

Kort dagdeel

Hele dag

26,44

15,44

11,00

€ 7,77

€ 8,84

€ 9,82

€ 205,44

€ 136,49

€ 108,02

33,23

22,22

€ 7,77

€ 8,84

€ 258,20

€ 196,42

Lang dagdeel2

Lang dagdeel

Productsoort

Productsoort

Productsoort

uren per maand

uren per maand

uren per maand

bruto uurtarief

bruto uurtarief

bruto uurtarief

bruto maandprijs

bruto maandprijs

bruto maandprijs

Extra producten

Extra dag vakantieopvang4 11,00 € 8,68 € 95,48

€ 39,06

€ 36,20

€ 56,42

Extra middag kort5

Voorschoolse opvang6

4,50

4,17

€ 8,68

€ 8,68

6,50 € 8,68Extra middag lang5

Productsoort uren per maand bruto uurtarief bruto maandprijs

De maandkosten die u betaalt zijn gebaseerd op het totale jaarbedrag verspreid over 12 maanden

http://www.degrabbelton.nl

