
producten en

tarieven 2019

TARIEVEN & TOESLAG 
Per 1 januari 2019 is ons hoofdtarief € 8,55. De 
rijksindexering betreft € 8,02. Daarnaast ontvangen 
ouders in 2019 weer percentueel meer kinderopvang-
toeslag vanuit de overheid dan voorgaande jaren.

AKKOORD INNOVATIE KWALITEIT KINDEROPVANG (IKK)
Op 1 januari 2019 wijzigt o.a. de wettelijke BKR 
aangaande baby's. Dit n.a.v het akkoord IKK. De nieuwe 
ratio wordt dan 1 pedagogisch medewerker op 3 
nuljarigen. Voorheen was dit 1 op 4. Tevens stelt IKK 
diverse overige eisen aan onze organisatie. Waaronder 
inzet van specifiek geschoolde coaches en verplichte 
opleidingstrajecten voor medewerkers. 
 
Villa Yip voldoet geheel aan de Wet Kinderopvang en het 
Akkoord IKK. 

daadwerkelijke kosten voor eigen rekening
Bruto 
toetsingsinkomen 
per jaar  

 

Kosten per maand 
1 opvangdag per 
week (1e kind)

FACTURATIE
Wij brengen per maand een gemiddeld bedrag in 
rekening. Dit op basis van de contractuele opvanguren 
per kalenderjaar. Het factuurbedrag is dus elke maand 
hetzelfde*. Op onze facturen staan tevens het 
gemiddeld aantal opvanguren per maand vermeld. 
Betalingen geschieden via automatische incasso. 
 TOESLAG & BELASTINGDIENST

Wij adviseren je om tijdig de kinderopvangtoeslag aan 
te vragen bij de belastingdienst. Zo voorkom je dat je 
zelf moet voorschieten. 
 
Op onze overeenkomsten vind je zowel het uurtarief 
als het aantal opvanguren welke je door dient te 
geven. Dit alles doe je gemakkelijk via toeslagen.nl. 
 
Hulp nodig? Neem contact op met ons kantoor via 
040-2556000. 

BEDRIJFSSLUITINGEN & RUILSERVICE
Villa Yip is gesloten op nationale (CAO) feestdagen en 
vanaf 1e kerstdag t/m nieuwjaarsdag. De sluitingsdata 
staan vermeld in onze FAQ's op villayip.nl. 
Sluitingsdata zijn volledig verdisconteerd in onze 
prijsstellingen en kunnen niet worden geruild. Onze 
ruilservice vind je op villayip.nl. 

€ 55 
€ 100
€ 164
€ 223

€ 30.000
€ 55.000
€ 80.000
€100.000

Kosten per maand 
1 opvangdag per 
week (2e kind)

€ 40
€ 47
€ 63
€ 76

Product
 
 
Hele dagopvang **
Dagdeel opvang **
Incidentele opvang dagdeel *** 
Incidentele opvang per uur *** 

Bruto
uurtarief
 
€ 8,55
€ 8,65
€ 8,95 
€ 9,25 

Gemiddelde opvanguren
per maand per dag(-deel)

Gemiddeld bruto maand-
tarief per dag(-deel)

47,12
23,56

-
-

€ 402,88
€ 203,79

-
-

PRODUCTOVERZICHT ****

*       M.u.v eventuele tussentijdse wijzigingen aangaande de opvangovereenkomst.
**     Hele dagopvang geschied tussen 7.30 en 18.30. Dagdeel opvang vindt plaats tussen 7.30 - 13.00 e/o 13.00 - 18.30. Minimale afname 2 dagdelen.
***   Incidentele opvang is enkel af te nemen i.c.m met een lopende opvangovereenkomst hele dagopvang e/o dagdeel opvang 
****  Op al onze producten en tarieven zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing (villayip.nl). CAO feest-/sluitingsdagen zijn volledige verdisconteerd in onze prijsstellingen en 
         kunnen niet worden geruild. Uw maandelijks gemiddelde factuurbedrag wordt berekend over het totaal aantal contractuele opvanguren per kalenderjaar. U ontvangt 12 keer per jaar 
         een factuur welke middels automatische incasso voorafgaand aan de opvangmaand van uw rekening wordt afgeschreven. 

Villa Yip Kinderdagverblijf
Kapelstraat Noord 148 
5502 CG VELDHOVEN 

villa yip
kinderdagverblijf

kinderdagverblijf

villayip.nl | 040-2556000

GROEPSINDELINGEN
Onze vier groepen zijn verticaal van opzet (0 tot 4 jaar). 

PRODUCTEN
Villa Yip Kinderdagverblijf biedt hele dagopvang en 
opvang per dagdeel. Het is tevens mogelijk om een 
combinatie van beide vormen te kiezen. Daarnaast 
bieden wij -enkel mogelijk in combinatie met een vaste 
opvangovereenkomst- de mogelijkheid tot incidentele 
(flex) opvang per dagdeel e/o per uur. Opvang geschied 
vanaf een minimale afname van 2 dagdelen per week.

NETTO KOSTEN
De overheid draagt bij in de kosten voor het gebruik 
van kinderopvang. Het bedrag wat overblijft na aftrek 
van de kinderopvangtoeslag noemt men netto kosten. 
Dit zijn de kosten welke daadwerkelijk voor eigen 
rekening komen. Zoals je ziet is onze kinderopvang 
dus heel goed betaalbaar. 

INCLUSIEF 
Voeding en diverse verzorgingsproducten waaronder 
luiers zijn inbegrepen in onze prijzen. Evenals Nutrilon 
flesvoeding. Afwijkende voedingsproducten (gluten 
vrij, lactose vrij e.d.) dienen van huis meegenomen te 
worden. 
 

http://www.toeslagen.nl/
https://www.facebook.com/villayipkinderdagverblijf/
https://www.instagram.com/villayip/
https://twitter.com/villayip
https://www.google.com/maps/place/Villa+Yip+Kinderdagverblijf/@51.4229552,5.4103334,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6da30606c7ecd:0xc20acda9ee3bff7f!8m2!3d51.4229552!4d5.4125221
http://www.villayip.nl/

