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Beste ouders/verzorgers, 
 
Het uurtarief voor de kinderopvangtoeslag is voor 2020 door de overheid opnieuw verhoogd. De 
kosten voor de kinderopvang en dus ook voor Twinkel zullen in 2020 helaas substantieel méér stijgen 
door oa:  loonkosten + 5,7%, algemene kosten + 2%, maatregelen wet IKK + 1,5%.  In totaal komen 
we op een uurtarief van 8,41 per uur voor de normale dagopvang in 2020. 
Op onze website is de rekenmodule voor netto/bruto kosten voor het jaar 2020 beschikbaar. We 
horen graag van u als u hier verder vragen over heeft via info@twinkel-doetinchem.nl. 
 
Onderstaand de tarieven voor 2020 van de verschillende opvangvormen: 

Tarieven per 1-1-2020 tot 31-12-2020  
DIENSTEN PER UUR TIJDEN 

KINDEROPVANG 0 - 4 JAAR   
Hele dagopvang €  8,41 07:00 tot 18:30 uur 
Halve dagopvang €  8,83 07:00 tot 12:45 of 12:45 tot 18:30 uur 
   
Flexibel dagdeel mét rooster €  9,41 idem 
Extra (verlengd)uur/dagdeel €  9,51 Idem 
   
Peuteropvang  2 – 4 JAAR    
In schoolweken – kinder opvang toeslag €  8,83 07:00 tot 12:45 uur 
VVE  – gemeente subsidie €  9,46 08:30 tot 12:30 uur 
Peuteropvang – gemeente subsidie €  9,46 08:30 tot 12:30 uur 
   
BUITENSCHOOLSE OPVANG 4 – 13 JAAR   
NSO Inclusief vakantieopvang € 7,45 07:00 of 14:00 tot 17:00 of 18:30uur 
NSO Exclusief vakantieopvang € 7,95 14:00 tot 17:00 of 18:30uur 
VSO in schoolweken € 7,95 07:00 – 08:30 uur 
   
BETALINGSWIJZEN   
Betaling per automatische incasso € 0,00  
Betaling op rekening € 3,95  
   
Specifieke opvangwensen: Staat de vorm van opvang die u wenst er niet tussen, neemt u vrijblijvend contact op met 
ons. 
Vaste Sluiting: Twinkel is 52 weken open en gesloten op wettelijke feestdagen, en maximaal 2 studiedagen per jaar. 
Ruilen: Het ruilen van dagen is mogelijk, in dezelfde week, als er plaats is conform de geldende kind-leidster ratio. 
Betalingswijze: Maandelijks vooraf per automatische incasso. Na 3 storneringen wordt bij volgende stornering €15,00 
aan administratiekosten in rekening gebracht. Voor betalen op rekening wordt €3,95 per factuur in rekening gebracht. 
Algemene Voorwaarden: Voorwaarden van de Branche Kinderopvang zijn van toepassing 

 


