
producten en

tarieven 2020

 

INCLUSIEF
Prijzen zijn inclusief voeding en verzorgings-
producten (waaronder luiers). Evenals Nutrilon
flesvoeding. Afwijkende voedingsproducten (gluten
vrij, lactose vrij e.d.) dienen van huis meegenomen te
worden. Daarnaast kennen wij ook een ruilservice
t.a.v onze opvang. Voor meer info ga je naar
villayip.nl.  

daadwerkelijke kosten voor eigen rekening
Bruto toetsings-
inkomen per jaar  

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

€ 65 
€ 113
€ 175
€ 232

€ 30.000
€ 55.000
€ 80.000
€100.000

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

€ 55
€ 57
€ 75
€ 85

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

Bruto
uurtarief
 
€ 8,92
€ 8,99
€ 9,30
 

Gemiddelde opvanguren
per maand per dag(-deel)

Gemiddeld bruto maand-
tarief per dag(-deel)

47,67
23,83

-
 

€ 425,18
€ 214,26

-
-

PRODUCTOVERZICHT *

*.      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.
**     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.
 

villa yip
kinderdagverblijf

kinderdagverblijf

PRODUCTEN
Villa Yip Kinderdagverblijf biedt hele dagopvang en
opvang per dagdeel. Het is tevens mogelijk om een
combinatie van beide vormen te kiezen. Flexopvang
kan additioneel worden afgenomen per dagdeel.
Opvang geschied vanaf een minimale afname van 2
dagdelen per week.

KINDEROPVANGTOESLAG
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 zijn. Zoals je ziet is onze kinder-
opvang dus heel goed betaalbaar.


