Thuis in kinderopvang

TARIEVEN 2022
De kosten voor gastouderopvang bestaan uit de opvangkosten die u per uur verschuldigd
bent aan de gastouder en bureau- en begeleidingskosten die u verschuldigd bent aan
Welkom-Kind. Voor de opvangkosten per uur vermelden wij slechts adviestarieven, de
gastouder stelt zelf haar tarief per uur vast. Onze gastouderopvang voldoet aan de Wet
Kinderopvang en dit maakt dat u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Voor 2022 heeft de
overheid het maximum uurtarief waarover de toeslag berekend wordt vastgesteld op € 6,49.

Adviestarieven voor opvang in het huis van de gastouder

Adviestarief (*)

per kind per uur
07.00 – 19.00 uur

per kind per uur
19.00 – 23.00 uur

per kind per uur
23.00 – 07.00 uur

€ 5,48

€ 5,58

€ 2,62

(*) Het uurtarief wordt door de gastouder zelf vastgesteld en overeengekomen met de ouder.
Welkom-Kind heeft hierbij een adviserende en bemiddelende rol.

Bureau- en begeleidingskosten voor opvang in het huis van de gastouder

BASISPAKKET
U heeft zelf contact gelegd met een geschikte
gastouder die aan uw opvangwens kan voldoen
REGULIER PAKKET
Welkom-Kind stelt u voor aan geselecteerde
gastouders die aan uw opvangwens kunnen
voldoen
THUISCRECHE
Onze thuis crèches zijn minimaal 4 dagen per
week geopend en zijn exclusief voor Welkom Kind
beschikbaar.

1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

€ 50,55
per maand

€ 80,86
per maand

€ 90,96
per maand

€ 60,65
per maand

€ 80,86
per maand

€ 90,96
per maand

€ 40,40
per maand

€ 70,70
per maand

€ 75,76
per maand

De genoemde bedragen zijn abonnementskosten die per kalendermaand en worden achteraf in
rekening gebracht via een digitale factuur.
Meerdere gastouders of beperkte afname van opvanguren
Het komt in de praktijk voor dat ouders gebruik maken van een extra gastouder om volledig in hun
opvangbehoefte te kunnen voorzien. Er worden in dat geval 2 opvangcontracten opgesteld. Om ouders
in dat geval tegemoet te komen in de bureau-en begeleidingskosten maken wij graag een voorstel op
maat. Wanneer er slechts enkele uren opvang wordt afgenomen denken wij graag met u mee over een
betaalbare oplossing.
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Thuis in kinderopvang

Minimum tarieven voor opvang in het huis van de ouder door een nanny,
inclusief bureau- en begeleidingskosten
1 tot en met 3 kinderen
€ 18,95 per uur

4 of meer kinderen
€ 20,66 per uur

Een nanny is een gastouder die de zorg voor uw kinderen op zich neemt in hun eigen vertrouwde
omgeving. Wanneer u zelf al vroeg de deur uit moet of op onregelmatige tijden werkt, biedt een nanny
uitkomst. U maakt zelf afspraken met de nanny over aanvullende taken zoals het brengen en halen naar
activiteiten, de huishoudelijke werkzaamheden en bijvoorbeeld het bereiden van de avondmaaltijd. De
nanny stelt zelf haar uurtarief vast. Welkom-Kind heeft hierbij een adviserende en bemiddelende rol.
Legeskosten
Om opvang te kunnen bieden moet een gastouder/nanny voldoen aan wettelijke eisen en ingeschreven
zijn in het Landelijk Register Kinderopvang. Deze inschrijving wordt gedaan door de Gemeente waar het
opvangadres gevestigd is. In veel gevallen is deze inschrijving kosteloos, enkele Gemeenten in
Nederland heffen hiervoor legeskosten. Deze legeskosten berekenen wij door aan de gastouder en/of
vraagouder.
Opstartkosten
Zodra wij u in contact brengen met een gastouder brengen wij € 45,00 opstartkosten in rekening.
Wanneer u zelf een gastouder heeft gevonden worden deze kosten in rekening gebracht bij het
opstellen van de overeenkomsten.
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