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Tarieven 2023 
 

Beste ouders en/of verzorgers, 
 

Hieronder vind u de opvangtarieven die vanaf 1 januari 2023 gaan gelden!  

Kinderopvang Krakeel biedt kleinschalige kinderopvang aan op vier unieke en mooie locaties in 

Hoogeveen, Schuinesloot en Hollandscheveld voor ouders met kinderen in de leeftijd van  

0 t/m 13 jaar. We bieden kwalitatief goede kinderopvang aan. We hebben op alle locaties  

vaste gediplomeerde pedagogisch medewerkers met niv. 3 & 4. De medewerkers zijn mentor 

van de kinderen van hun eigen locatie. Verder hebben 

ze EHBO voor kinderen en BHV. We organiseren tal 

van leuke en leerzame activiteiten met de kinderen. 

 

De kosten voor de kinderopvang in 2023 bedragen 

voor de dagopvang € 9,55 euro per uur en voor de 

BSO opvang € 8,90. Dit is tevens het tarief waarvoor 

u bij de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag kunt 

aanvragen. Hoeveel toeslag u ontvangt en hoeveel u 

dan aan de opvang kwijt bent, hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de 

soort opvang. U kunt via de Rekentool op mijn website een berekening voor 2023 maken! 
 

Mogelijkheden 

Kinderopvang Krakeel biedt diverse vormen van Kinderopvang aan, voor vaste dagen of 

Kinderopvang na schooltijd. Er nog veel flexibiliteit, dus vraag ons naar de mogelijkheden!  

Wilt u graag eens een doornemen wat wij voor u kunnen betekenen of wilt u eens een 

proefberekening met ons maken. Elke situatie is anders, dus maak gerust een afspraak met ons 

om een berekening te maken op basis van uw gegevens. 
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Beste ouders en/of verzorgers, 
 

Hieronder vind u nog eens een duidelijk overzicht van de opvangtarieven voor 2023. 
 

Vroege-en late opvanguren 05.30 – 07.00 uur  en na 18.00 uur                                              Tarief: € 9,75 per uur                                                                                     
• Inclusief uitgebreid ontbijt en optimel en/of melk, chocolademelk en/of thee. 

• Min. afname voor de VSO = 1.45 uur 

• Vervoer (zie tarief vervoer) 
 

Dagopvang 07.00 – 18.00 uur     Tarief: € 9,55 per uur 

• Minimale afname is 3 uur. 

• Tevens wordt er op hele of halve uren 

afgerond. 
 

De voorwaarden zijn: 

• Tussen 11.30 – 12.30 (lunchtijd) mogen er geen 

kinderen worden gebracht of gehaald. Dit i.v.m. 

het rustig kunnen eten met de kinderen! 

• Je reserveert je opvanguren vóór 

maandagmiddag 15.00 uur. 

• Wanneer u toch af moet zeggen gebeurt dat 

vóór donderdagmiddag 15.00 uur, dan kunnen 

we deze kindplaats nog aan iemand anders 

geven, na 15.00 uur moet u de gereserveerde 

tijd betalen! 

• Je mag je kind eerder ophalen, maar de tijd 

blijft dan staan. 

• Het is incl. activiteiten, drinken, fruit en een 

koekje (evt. lunch)  

• Minimale afname twee dagdelen van min. 3 uur 

• Vervoer (zie tarief vervoer) 

 

BSO 11.45  - 18.00 uur            Tarief: € 8,90 per uur  

• Minimale afname is 3 uur. 

• Tevens wordt er op hele of halve uren 

afgerond. 

 

De voorwaarden zijn: 

• Je mag je kind eerder ophalen, maar de tijd 

blijft dan staan. 

• Het is incl. drinken en een koekje en evt. 

fruit  

• Incl. activiteiten 

• In alle vakantieperiodes en/of vrije dagen 

van de scholen geldt dat er standaard 30 

minuten in rekening wordt gebracht. Voor 

bijzondere activiteiten op deze dagen wordt 

er eveneens 30 minuten in rekening 

gebracht. 

• Vervoer (zie tarief vervoer) 

 

Vervoer 
Wanneer wij uw kind naar school brengen of weer op moeten halen, wordt de opvangtijd 30 minuten (per kind) eerder 

begonnen! Dit geldt ook voor het thuisbrengen en ophalen van huis! Dit moet u zelf niet in NIO vermelden! Dit wordt door 

Hilde extra gefactureerd! 

• Wanneer de weerkundigen code oranje of rood afgeven, dan zou het voor kunnen komen, dat wij geen vervoer kunnen 

doen van -en naar de scholen en/of thuis i.v.m. de veiligheid van de pedagogisch medewerkers en onze kinderen. 

Hopende dan op uw begrip!  

 

Reservering 
➢ De reservering moet ALTIJD via NIO (mijn online reserveringssysteem) vóór maandagmiddag 15.00 uur! 

➢ Annuleringen moet vóór donderdagmiddag 15.00 uur, voordat de betreffende week begint. Bent u later dan wordt de 

gereserveerde tijd in rekening gebracht. 

➢ Annuleringen en/of wijzigingen moet u altijd melden via de WhatsApp aan Hilde (planner) op telefoonnummer  

06-19947559 

➢ Flexcontracten hebben een eigen stamlocatie, maar wanneer er géén kindplaats beschikbaar is, wordt er met u 

overlegd om uit te wijken naar één van de andere mooie locaties! Dit wordt in uw plaatsingscontract vastgelegd! 

 
 

*Voor een proefberekening van uw opvangwensen verwijs ik u graag naar mijn online Rekentool op de website onder het kopje 

tarieven 2023. 
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Kinderopvangtoeslag 
2023 

Informatie 

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan 

voorwaarden voldoen. Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de 

soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. 

Er geldt ook een maximumuurtarief.  

Uw kinderopvangtoeslag voor 2023 vraagt u aan met mijn 

toeslagen. U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden 

na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang 

gaat. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u 

toeslag mis! U moet als u in aanmerking wilt komen voor kinderopvangtoeslag krijgen, samen 

met uw toeslagpartner, aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor meer informatie verwijs ik u 

naar de website van de Belastingdienst/toeslagen. 

 

Wijzigingen doorgeven aan de Belastingdienst 

Krijgt u kinderopvangtoeslag en verandert er iets in uw situatie? Als bijvoorbeeld uw inkomen 

wijzigt of het aantal opvanguren, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. U moet 

veranderingen in uw situatie binnen 4 weken aan ons doorgeven. Geeft het dan door via de 

Belastingdienst/toeslagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag_2016/voorwaarden_2016/voorwaarden_kinderopvangtoeslag_2016
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag_2016/welk_deel_van_de_opvangkosten_krijg_ik_vergoed/maximaal_230_uur_kinderopvangtoeslag/maximaal_230_uur
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag_2016/welk_deel_van_de_opvangkosten_krijg_ik_vergoed/maximumuurtarief
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen
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LRK nummers 
Locatie: KDV BSO 

Loc. Hoofdstraat 424716367 824592323 

Loc. ‘t Centrum 528264564 273480510 

Loc. Hollandscheveld 405115386 290249892 

Loc. Schuinesloot 541419559 152566648 

  
 


