Tarieven 2022
Gastouderopvang
(0-13 jaar)

Gastouderopvang staat voor kleinschalig, een huiselijke sfeer en voor maximaal
6 kinderen met altijd hetzelfde, bekende en vertrouwde gezicht. Gastouders zijn
gediplomeerd op het gebied van zorg en welzijn, beschikken over kinder-EHBO,
hebben een huis dat veilig is en dat aan wettelijke eisen voldoet.

Het mooie aan de gastouderopvang is de enorme liefde en betrokkenheid van
de gastouders. De huiselijke omgeving en de korte lijnen bieden veel voordelen.
Bovendien is het maatwerk, geen gastouder is hetzelfde, geen opvanghuis
is vergelijkbaar. Juist daardoor kunnen de ouders kiezen wat bij ze past en in
welke omgeving ze hun kostbaarste bezit willen laten opgroeien.

Wist je dat:
Bemiddeling
Hoppas bemiddelt tussen ouder en gastouder. Na aanmelding
vindt een intakegesprek plaats bij de ouder thuis met één van onze

Wist je dat ouders met
een Zekerheid Pakket fikse
korting krijgen op onze

bemiddelingsmedewerkers. Op basis van dit gesprek zoeken we een

locaties, o.a. peutergroepen

geschikte gastouder en regelen een kennismakingsgesprek. Als er een

en reserve-of noodopvang?

klik is, volgt er een koppelingsgesprek met de gastouder en de ouder. De
overeenkomst wordt in dit gesprek gesloten. Ook na de koppeling blijven wij
continue begeleiden en bieden we ondersteuning. Is je gastouder een keer
ziek? Geen probleem we hebben meestal een vaste opvanglocatie in de buurt
waar je terecht kunt. Ook last minute!
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HOPPAS geeft jaarlijks adviestarieven uit
De gastouder is zelfstandige en is vrij het eigen uurtarief te bepalen. Naast het uurtarief
van de gastouder betaal je maandelijks organisatiekosten (koppelingskosten) aan

Vanaf het derde
kind worden er geen
koppelingskosten
meer berekend!

het gastouderbureau. Het uurtarief van de gastouder + de koppelingskosten vormen
samen de totale uurprijs. Ouders kunnen Kinderopvangtoeslag aanvragen over de
Netto uurtarief
vanaf 0,64 o.b.v.
20 uur zekerheidspakket

totale uurprijs.

Gastouderopvang
tarief per kind

toelichting

Ouders maken
specifieke
afspraken met de
gastouder voor
maatwerk!

Adviestarief gastouders:
Kinderen tot 0 tot 13 jaar
Nanny aan huis

€ 5,87
€ 15,45

Uurtarief is inclusief eten/drinken exclusief luiers en
melkpoeder bij de gastouder thuis.

Tarief Zekerheid Pakket:
1 kind tot 4 jaar
2 kind tot 4 jaar
kind boven de 4 jaar

€ 85,49
€ 77,77
€ 61,80

Het zekerheidspakket garandeert je altijd van opvang en
rekent geen extra kosten! Daarnaast krijg je korting op de
uurtarieven van de vaste locaties.

Tarief Basis Pakket:
1 kind
2 kind

€ 48,93
€ 42,75

Lage vaste maandkosten, maar alle extra werkzaamheden
worden berekend tegen 35 euro per uur.

Koppelingskosten gastouder
in je eigen huis

vanaf
€ 85,49

Dit is ultiem maatwerk en zeer
interessant vanaf 3 kinderen (2 onder de vier jaar).

De netto kosten voor de kinderopvang zijn een stuk lager dan de bruto kosten.
Maak jouw persoonlijke berekening met de rekenhulp op www.toeslagen.nl

* Definitieve afspraken worden gemaakt tussen ouder en gastouder. Veelal vallen luiers wel buiten deze regeling.
Zie ook de algemene voorwaarden en gezamelijke afspraken.
De maximale uurprijs waarover de belastingdienst in 2022 de Kinderopvangtoeslag berekent is € 6,52.
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