
kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderopvang

Prijslijst 2022

Dit zijn onze prijzen voor 2022. Als jij en je eventuele partner allebei werken en/of een erkende opleiding, inburgeringscursus of traject 
naar werk volgen, kun je kinderopvangtoeslag aanvragen. De prijsvoorbeelden geven weer wat ouders met een gezamenlijk inkomen van 
€ 30.000 of € 60.000 netto per uur betalen, na teruggave van kinderopvangtoeslag. 

Heb je het hele jaar door opvang nodig, alleen tijdens schoolweken of juist flexibel? We bieden verschillende contractvormen voor het 
kinderdagverblijf aan. De prijzen zijn inclusief eten, drinken, vers fruit en tussendoortjes. Hieronder zie je de prijzen exclusief luiers. Voor 
een contract inclusief luiers betaal je € 0,13 per uur meer.

Kinderdagverblijf (0 tot 4 jaar)

Standaardcontract

Schoolwekencontract

Flexibel contract 

Super flexibel contract

Optioneel

Bruto

Bruto

Bruto

Bruto

Prijsvoorbeelden

Prijsvoorbeelden

Prijsvoorbeelden

Prijsvoorbeelden

Prijs  
per uur

€          9,13
€          9,13
€          9,44
€          9,13

Prijs  
per uur

€            9,81
€            9,81
€          10,23
€            9,81

Prijs  
per uur

€          10,44

Prijs  
per uur

€          11,44

Netto

Netto

Netto

Netto

Inkomen van € 30.000

1e kind > 2e kind

€          1,19
€          1,19
€          1,50
€          1,19

€          1,04
€          1,04
€          1,35
€          1,04 

Inkomen van € 30.000

1e kind > 2e kind

€          1,87
€          1,87
€          2,29
€          1,87

€          1,72
€          1,72
€          2,14
€          1,72 

Inkomen van € 30.000

1e kind > 2e kind

€          2,50 €          2,35

Inkomen van € 30.000

1e kind > 2e kind

€          3,50 €          3,35

Netto

Netto

Netto

Netto

Inkomen van € 60.000

1e kind > 2e kind

€          2,44
€          2,44
€          2,75
€          2,44

€          1,18
€          1,18
€          1,50
€          1,18  

Inkomen van € 60.000

1e kind > 2e kind

€          3,12
€          3,12
€          3,54
€          3,12

€          1,86
€          1,86
€          2,29
€          1,86  

Inkomen van € 60.000

1e kind > 2e kind

€          3,75 €          2,49

Inkomen van € 60.000

1e kind > 2e kind

€          4,75 €          3,49 

Het hele jaar opvang op 
een vaste dag Aantal uur per maand

1 hele dag per week (07.30 tot 18.00 uur)
1 middag per week (12.30 tot 18.00 uur)
1 ochtend per week (07.30 tot 13.15 uur)
Extra opvang

      45,50 uur
      23,83 uur
      24,92 uur

      

Opvang tijdens schoolweken Aantal uur per maand

1 hele dag per week (07.30 tot 18.00 uur)
1 middag per week (12.30 tot 18.00 uur)
1 ochtend per week (07.30 tot 13.15 uur)
Extra opvang

      35,00 uur
      18,33 uur
      19,17 uur

      

Opvang op wisselende dagen en tijden

Minimaal 22 uur per maand       

Kort van tevoren opvang op wisselende dagen en tijden regelen

Minimaal 22 uur per maand

Soort Prijs

Verlengde opvang (vóór 07.30 of na 18.00 uur)  
Prijs per uur €            10,44

Luiers
Prijs per uur €              0,13 

Strippenkaart warme maaltijden  
Voor 10 maaltijden   €            32,50

Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

KOW Rekentool
Makkelijk en snel de kosten uitrekenen 

Dit overzicht geeft je een indicatie van de kosten. Met de 
KOW Rekentool kun je uitrekenen hoeveel kinderopvang 
in jouw situatie kost. Je vindt de rekentool op onze website:
www.kinderopvangwalcheren.nl. Benieuwd welke opvangvorm 
en welk contract het beste bij jouw situatie passen? We adviseren 
je graag! Bel 0118 - 61 45 32 of mail naar klantadvies@skow.nl.



Buitenschoolse opvang (4 tot 13 jaar)

Gastouderopvang (0 tot 13 jaar)
De gastouder stelt zelf de vergoeding vast. De begeleidings-
en bemiddelingskosten bedragen € 0,88 per uur met een 
minimum van € 26,40 en een maximum van € 88,- per 
maand per gastouder. 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

Heb je elke week opvang nodig of flexibel? Het hele jaar door of alleen tijdens schoolweken of vakanties? We bieden verschillende contractvormen 

aan. Je kunt opvang afnemen van einde schooltijd tot 17.30 uur of 18.00 uur. Als je kind op woensdag en/of vrijdag alleen ’s ochtends naar school 

gaat, kun je ook kiezen voor een eindtijd van 14.30 uur.

Standaardcontract

Schoolwekencontract

Overige contracten

Bruto

Bruto

Bruto

Prijsvoorbeelden

Prijsvoorbeelden

Prijsvoorbeelden

Prijs  
per uur

€          7,89
€          7,89
€          7,89

Prijs  
per uur

€          9,74
€          9,74
€          9,74

Prijs  
per uur

€          9,74

€          8,76

€          8,29

Netto

Netto

Netto

Inkomen van € 30.000

1e kind > 2e kind

€          1,06
€          1,06
€          1,06

€          0,93
€          0,93
€          0,93 

Inkomen van € 30.000

1e kind > 2e kind

€          2,92
€          2,92
€          2,92

€          2,78
€          2,78
€          2,78 

Inkomen van € 30.000

1e kind > 2e kind

€          2,92 €          2,78

€          1,93 €          1,80

€          1,47 €          1,33

Netto

Netto

Netto

Inkomen van € 60.000

1e kind > 2e kind

€          2,13
€          2,13
€          2,13

€          1,05
€          1,05
€          1,05

Inkomen van € 60.000

1e kind > 2e kind

€          3,99
€          3,99
€          3,99

€          2,91
€          2,91
€          2,91

Inkomen van € 60.000

1e kind > 2e kind

€          3,99 €          2,91

€          3,01 €          1,92

€          2,54 €          1,46

Het hele jaar door opvang op een vaste dag*

Einde school - opvang tot 17.30 of 18.00 uur 
Einde school - opvang tot 14.30 uur (op wo en vrij)
Extra opvang      

Opvang tijdens schoolweken*

Einde school - opvang tot 17.30 of 18.00 uur 
Einde school - opvang tot 14.30 uur (op wo en vrij)
Extra opvang      

Optioneel Bijzondere BSO's

Soort Prijs

Verlengde opvang (vóór 07.30 of na 18.00 uur)  
Prijs per uur

€          9,74   

Strippenkaart warme maaltijden  
Voor 10 maaltijden

  €          32,50  

Strippenkaart VSO-ontbijt 
Voor 10 ontbijten

  €          15,00

Soort Prijs

Zwem BSO Duikboot
BSO-kosten plus € 300,- 

per kwartaal voor zwem-
les, vervoer en extra's

Outdoor BSO de Pekelinge
  BSO-kosten plus € 2,50 

per dag voor vervoer 

Soort Aantal uur

Flexibel contract
Opvang op wisselende dagen en tijden

minimaal 7 uur 
per maand 

Vakantie- en studiedagencontract
Alleen opvang tijdens de vakantie- en 
studiedagen die je nodig hebt

Contract voorschoolse opvang
Opvang voordat school begint

 1 dag per week van  
07.30 tot 08.30/08.45 uur

0118 - 61 45 32 www.kinderopvangwalcheren.nl

/Kinderopvangwalcheren

@Kinderopvangwalcheren

info@skow.nl

Buitenhove 161, 4337 HG Middelburg versie 02 | december 2021

KOW Rekentool
Makkelijk en snel de kosten uitrekenen 

Dit overzicht geeft je een indicatie van de kosten. Met de 
KOW Rekentool kun je uitrekenen hoeveel kinderopvang 
in jouw situatie kost. Je vindt de rekentool op onze website:
www.kinderopvangwalcheren.nl. Benieuwd welke opvangvorm 
en welk contract het beste bij jouw situatie passen? We adviseren 
je graag! Bel 0118 - 61 45 32 of mail naar klantadvies@skow.nl.

* Opvang op studiedagen en vrije uren van school op vaste contractdagen, is ook inbegrepen.  

* Opvang op studiedagen en vrije uren van school op vaste contractdagen, is ook inbegrepen.  


