Tarieven 2022
dagopvang
(0-4 jaar)

We werken
alleen met
het beste ; o.a.
Pampers en
Nutrilon.

Zorgeloze kinderopvang op (hele of halve) dagen. Bij HOPPAS vind
je een huiselijke en gezellige sfeer. We werken dan ook met vaste
teams en zoveel mogelijk dezelfde gezichten op de groep.

Groente en
fruit wordt bij
de lokale boer
gehaald!

Kinderdagverblijf (0-2,5 jaar)
Op onze babygroepen volgen we het ritme van het kind dat
middels dagschema’s bijgehouden wordt in het ouderportaal.

Wist je dat:
Op diverse locaties is nog een middengroep: de dreumesgroep.
Deze groep biedt meer uitdaging aan kinderen vanaf 1,5 jaar

en volgt al meer een vast dagritme.

Elke peuter in gemeente
Altena heeft recht
op gesubsidieerde
peuteropvang! en bij

Peutergroepen (2-4 jaar)

een indicatie van het

We bieden de peuters een uitdagend programma aan waarbij

consultatiebureau heeft

we de ontwikkeling monitoren. We bieden maatwerk per peuter

jullie peuter recht op meer

en informeren ouders via ons portaal waar we een dagboek

begeleiding (VVE).

en foto’s delen.

Spelenderwijs leren met het peuterprogramma Uk&Puk
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Kinderdagverblijf
Wist je dat:
KDV
5,5 / 11 uur*

Netto tarief per uur
Bruto tarief per uur

50 weken

(96% Kinderopvangtoeslag)

HOPPAS flexibel is! Ook

€ 8,71

€ 0,55

extra dagdelen afnemen

40 Schoolweken

€ 8,97

€ 0,81

en/of ruilen is mogelijk!

Flexibel

€ 9,06

€ 0,90

Vakantieclub 6 weken

€ 9,06

€ 0,90

We openen in 2022 een
locatie speciaal voor

* 7:30 – 13:00 uur, 13:00 – 18:30 uur.

flexibele opvang; flexibeler
kan niet!

Peutergroep
Netto tarief per uur
Bruto tarief per uur
(96% Kinderopvangtoeslag)

1 dagdeel 3,5 uur

€ 9,13

€ 0,97

1 dagdeel 5,5 uur

€ 8,97

€ 0,81

2 dagdelen

€ 8,97

€ 0,81

Vakantieclub 6 weken

€ 9,06

€ 0,90

HOPPAS biedt
40- of 50-weken
pakketten

* Peutergroep o.b.v. 40 weken; extra afname 6 weken vakantieclub mogelijk.
* 1- verdieners betalen aan de hand van het inkomen o.b.v. 46 weken per jaar.

De netto kosten voor de kinderopvang zijn een stuk lager dan de bruto kosten.

Netto tarief
vanaf € 0,55
per uur

Maak jouw persoonlijke berekening met de rekenhulp op www.toeslagen.nl.
De maximale uurprijs van de Kinderopvangtoeslag in 2022 is € 8,50.

Peuteracademie
Oudere peuters vanaf 3 jaar kunnen extra naar deze horizontale groep.
De groep biedt een uitstekende voorbereiding op de basisschool. We doen

De kinderen
kunnen in speciale
buitenbedjes
slapen. Super
gezond!

veel aan muziek, dans en bewegen en we maken onze werkjes op ons
eigen niveau; leidsters differentiëren en bieden makkelijkere en moeilijkere
varianten aan.
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