
 
 

 
Dagopvang per dag 
Dagopvang op vaste dagen voor gemiddeld 51 weken per jaar van 07:30 tot 18:30 uur 

 
Soort product Gem. 

uren per 
jaar 

Gem. 
uren 

p/maand 

Gem. prijs 
p/maand 

Uurtarief 

Hele dagopvang  561,00 46,75 € 438,98 € 9,39 

 

Extra producten 

Het is mogelijk om incidenteel extra opvangdagen af te nemen mits er ruimte in de groep (en) is. 

• Incidentele opvang hele dag € 103,29 per dag (€ 9,39 per uur) 

 

Tarieven   
• Het aantal uren en prijs per maand is een gemiddelde over 12 maanden. 

• De tarieven zijn all-in (inclusief voeding, luiers, fruit, tussendoortjes, activiteiten op de groep). 

• De minimale afname is één dag of twee peuteropvang ochtenden. 

• Bij de belastingdienst kunt u een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Raadpleeg 
www.toeslagen.nl. 

• Om de netto kosten te berekenen kunt u een proefberekening maken met onze rekentool die terug te 
vinden is op onze website. 

 
Collectieve sluitingsdagen 

De collectieve sluitingsdagen voor 2022 zijn vastgesteld op 27, 28, 29 en 30 december 2022. Deze dagen zijn 
niet doorberekend in de tarieven. De feestdagen vallen op 18 april, 27 april, 26 mei, 6 juni en 26 december 2022. 
Mocht u op een feestdag opvang afnemen, wordt deze dag automatisch na de feestdag bijgeschreven bij het 
Ruiltegoed. 

 

Belangrijke contractvoorwaarden 

Op al onze aanbiedingen zijn de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang en de Leveringsvoorwaarden van 
Hero kindercentra van toepassing. Deze zijn terug te vinden op www.herokindercentra.nl . 
 

Belangrijke contractvoorwaarden zijn:  

1. Er geldt een schriftelijke opzegtermijn van 1 maand bij een gehele of gedeeltelijke opzegging. Er is 

sprake van opzegging vanaf het moment dat de plaatsing is gestart. Opzegging dient schriftelijk of per e-

mail te gebeuren via plaatsing@herokindercentra.nl; 

2. Er is sprake van annulering als een plaatsingsovereenkomst vóór de ingangsdatum van de plaatsing 

wordt geannuleerd. Annuleert u binnen 1 maand vóór de datum waarop de plaatsing zou ingaan, dan 

zijn de annuleringskosten gelijk aan de verschuldigde betaling voor 1 maand, met een minimum van € 

75,00. Annuleert u meer dan 1 maand voor de datum waarop de plaatsing zou ingaan dan zijn de 

annuleringskosten € 75,00. Annuleren dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. 

3. Betaling is altijd per automatische incasso. 

4. Het wijzigen van pakketvorm is alleen mogelijk per de eerste dag van elk kalenderjaar. Vóór 1 december 

kunt u de wijziging via plaatsing@herokindercentra.nl aanvragen. 

Tarieven 2022 
Kinderdagverblijf 

http://www.toeslagen.nl/
http://www.herokindercentra.nl/
mailto:plaatsing@herokindercentra.nl
mailto:plaatsing@herokindercentra.nl

