
Tarieven Kindercentrum ’t Molentje   

 

Dagopvang              € 8,50 per uur                                                                                             

Inbegrepen: 

• Verzorging: 

- Luiers, billendoekjes en zalf 

- Zonnebrand 

• Eten & drinken: 

- Ontbijt tot 8.30 uur  

- Verschillende soorten groenten & fruit  

- Baby maaltijd (potje) 

- Potjes, groente en fruit 

- Brood met verschillende soorten gezond hartig en zoet beleg 

- Tussendoortje zoals rijstwafel, koekje, ontbijtkoek of cracker 

- Siroop, thee en melk  

• Uitstapjes (het zou voor kunnen komen dat we bij sommige uitstapjes hulp van ouders en/of 

een kleine financiële bijdrage vragen) 

 

Buitenschoolse opvang  € 7,31 per uur                                                                                                  

Inbegrepen: 

• Gerichte/aantrekkelijke thema’s en activiteiten 

• Uitstapjes (het zou voor kunnen komen dat we bij sommige uitstapjes hulp van ouders en/of 

een kleine financiële bijdrage vragen) 

• Verzorging zoals zonnebrand  

• Eten & drinken: 

- Ontbijt tot 8.30 uur 

- Verschillende soorten groenten en fruit 

- Tussendoortje zoals rijstwafel, koekje, ontbijtkoek of cracker 

- Siroop, thee en melk 

Flexibele opvang  

Dagopvang: € 8,80 per uur.                                                                                                                            
Buitenschoolse opvang: € 7,61 per uur. 
Opvang van 18.00 tot 18.30 (inclusief avondmaaltijd) € 11,04 per half uur. 
Avondopvang vanaf 18.30 tot 22.00 uur € 9,49 per uur. 
Weekendopvang vanaf 7.00 tot 18.00 uur € 9,49 per uur. 
Nachtopvang vanaf 22.00 tot 7.00 uur €17,56 per uur. 
 
Het halfuur van 06:30-07:00 uur wordt gerekend als één uur.  
Mocht u opvang wensen voor 6:30 uur dan dient er nachtopvang te worden afgenomen. 
 
Inschrijfkosten zijn € 12,50 per kind. 
Het opzegtermijn bedraagt één maand, waarbij de einddatum de laatste dag van de maand is. 
Aan het einde van het jaar vervallen alle ruildagen (het inhalen van feestdagen is niet mogelijk). 
Als uw kind(eren) niet voor vrijdag 13:30 uur voor de week daar op volgend is/zijn afgemeld worden de aangevraagde 
uren doorberekend of komt de ruildag te vervallen. Bij afmelding van ziekte worden de uren doorgerekend.  


