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Tarieven KomKids

Hele dagopvang      bruto uurprijs €      8,17 
dag van 7.30 - 18.00 uur [10,5 uur]     per maand €  371,74  
ochtend van 7.30 - 13.00 uur [5,5 uur]      €  194,72  
middag van 13.00 - 18.00 uur [5 uur]       €  177,02 
 
vroege opvang van 7.00 - 7.30 uur met ontbijt [vanaf 6 kinderen of meer]   €    17,70  
verlengde opvang van 18.00 - 18.30 uur       €    17,70  
dubbelverlengde opvang van 18.00 - 19.00 uur [vanaf 6 kinderen of meer]  €    35,40 

Kinderdagopvang (0 tot 4 jaar)

Hele dagopvang kc De Kleine Machinist  bruto uurprijs €      8,17 
dag De Kleine Machinist van 7.30 - 18.30 uur [11 uur]   per maand € 389,44 
ochtend De Kleine Machinist van 7.30 - 13.00 uur [5,5 uur]     € 194,72 
middag De Kleine Machinist van 13.00 - 18.30 uur [5,5 uur]     € 194,72  
verlengde opvang De Kleine Machinist van 18.30 - 19.00 u [v.a. 6 kinderen of meer] €   17,70 

Flexibele hele dagopvang kc Viola - Bellefleur - Harga 
                    bruto uurprijs  €      9,08 
Viola is 7 dagen per week geopend van 6.30 - 23.30 uur
minimale afname is 5 uur per week 
 

Versie november 2019

KomKids is 52 weken per jaar geopend met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen:  
Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste - en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag,  
Koningsdag en 5 mei één keer in de vijf jaar. 

De berekening voor de verschillende opvangsoorten is gebaseerd op het aantal openingsweken en het aantal  
openingsuren per dag en wordt in 12 maanden aan de ouders gefactureerd. Kijk voor de algemene- en  
betalingsvoorwaarden op www.komkids.nl.

Inbegrepen is: 
- luiers 
- flesvoeding  
- fruit, drinken, tussendoortjes en lunch 
- persoonlijke berichten en foto’s van jullie kindje via FlexApp
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Vanaf einde schooltijd tot 18.00 uur          bruto uurprijs €    7,34
van 14.00 - 18.00 uur [4 uur]      per maand €  97,87 
van 14.30 - 18.00 uur [3 uur 30 min]             €  85,63 
van 14.45 - 18.00 uur [3 uur 15 min]             €  79,52 
van 15.00 - 18.00 uur [3 uur]              €  73,40 
van 15.15 - 18.00 uur [2 uur 45 min]             €  67,28 
van 15.30 - 18.00 uur [2 uur 30 min]             €  61,17 
van 16.00 - 18.00 uur [2 uur]              €  48,93  

 

op woensdag vanaf einde schooltijd tot 18.00 uur  
van 11.30 - 18.00 uur [6 uur 30 min]                 per maand € 159,03 
van 11.45 - 18.00 uur [6 uur 15 min]             € 152,92 
van 12.00 - 18.00 uur [6 uur]               € 146,80 
van 12.10 - 18.00 uur [5 uur 50 min]             € 142,64 
van 12.15 - 18.00 uur [5 uur 45 min]              € 140,68 
van 12.30 - 18.00 uur [5 uur 30 min]              € 134,57 
 
 

verlengde bso van 18.00 - 18.30 uur               €  12,23 
dubbelverlengde bso van 18.00 - 19.00 u [v.a. 6 kinderen of meer]          €  24,47  
 
voorschoolse opvang (vso) van 8.00 - 8.30 uur           €  12,23 
verlengde vso van 7.30 - 8.30 uur             €  24,47 
dubbelverlengde vso van 7.00 - 8.30 u met ontbijt [v.a. 6 kinderen of meer]     €  36,70 
 
opvang tijdens studiedagen, adv-dagen, extra vrije dagen  
dag van 7.30 - 18.00 uur [10,5 uur]           per dag € 77,07 
   

vakantieopvang* afname van 1 - 12 weken 
dag van 7.30 - 18.00 uur [10,5 uur]           per dag € 77,07  
 
De verlengde opvang tijdens de vakantieperiode van 18.00 - 18.30 uur of van 18.00 - 19.00 uur  
dient u rechtstreeks met het kindcentrum te regelen.

BUITENSCHOOLSE OPVANG (4 tot 13 jaar)

* vakantieopvang is voor de reguliere schoolvakanties 
zoals vastgesteld door het Ministerie &  

de gemeente Schiedam/ Rotterdam/ Vlaardingen. 
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SAMENSPEL OP MAAT (1,5 tot 2,5 jaar)
 
dinsdag of woensdag van 9.00 - 11.00 uur, tarief per maand  € 12,60 


