
 

 

 

Tarieven 2021 

De kwaliteitseisen voor de kinderopvang nemen toe, waardoor ook de kosten voor 

de kinderopvang toenemen. Hierdoor zijn ook wij genoodzaakt onze prijzen te laten 

stijgen. Gelukkig stijgt ook de inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag.  

Dit betekent dat u meer toeslag zult ontvangen voor de opvang van uw kinderen. 

Ondanks dat de prijzen hoger zullen worden, zal u netto per maand niet meer kosten 

hebben.   

 

 

 Prijzen 2020  prijzen 2021 

Naschoolse opvang € 7,90   € 8,10 

Vakantieopvang € 7,90   € 8,10 

Flexibele opvang € 7,90   € 8,25 

Verlengde opvang € 9,00   € 9,50 

Verlengde opvang is opvang tussen 18.00u en 19.00u 

 

Opvang bij Kreukelz 

Bij Kreukelz bieden wij verschillende vormen van opvang aan, hieronder beschrijven 

wij wat de veranderingen zijn per 1 januari 2021. 

 

• Aanvragen voor extra opvang en/of verlof worden in het weekend en op 

Feestdagen niet behandelt. Heb je dus opvang nodig voor de volgende week of 

wil je verlof aanvragen? Dan dient deze aanvraag uiterlijk op vrijdag voor 12.00u 

bij ons binnen te zijn via Bitcare 

• Het minimaal aantal opvang uur per maand is 5 uur per kind. Deze uren worden 

altijd gefactureerd, ook als u minder dan 5 uur per maand heeft afgenomen. 

• Dit minimum aantal uur geldt voor vaste en flexibele contracten 

• Uitzondering hierbij zijn de kinderen met alleen een 12-weken vakantieopvang 

contract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Kreukelz 

Oktober 2020 



Ruilservice en extra opvang 

Extra opvang kan worden aangevraagd via Bitcare en zal z.s.m. worden behandeld 

door de medewerkers van Kreukelz. Extra opvang kan worden aangevraagd tegen 

hetzelfde tarief als de reguliere opvang. Let wel: de opvang wordt alleen 

goedgekeurd als dit mogelijk is op de groep met het oog op de leidster-kind ratio. 

 

Het gebeurt regelmatig dat extra opvang wordt aangevraagd en ook weer wordt 

geannuleerd, met name in de vakanties is dit het geval. 

Hiervoor hebben we de richtlijnen aangepast, vanaf 1 januari 2021 gaan deze als 

volgt gelden: 

 

• Verlof dient aangevraagd te worden op werkdagen minimaal 48 uur van tevoren. 

Weekend- en feestdagen worden niet meegerekend! Dit geld voor schooldagen 

en vakantiedagen. 

• Vakantiedagen die minimaal 48 uur van tevoren worden geannuleerd, worden 

omgezet in ruildagen. Voor schooldagen bieden wij geen ruilservice aan, de 

geannuleerde uren voor schooldagen worden altijd in rekening gebracht indien 

deze niet binnen 48 uur worden geannuleerd. 

• Bij afmelding minder dan 24 uur van tevoren, wordt de vakantie opvang alsnog in 

rekening gebracht. Deze uren kunnen dan niet meer omgezet worden als ruildag 

 

Ruilen 
Ruilen is een extra service, net als de extra opvang, maar dan zonder extra kosten. 

Weet je van tevoren dat je kind op een bepaalde opvang dag niet komt? Meld je 

kind dan tijdig af via Bitcare 

Tijdig afmelden creëert een plaats op de groep voor andere ouders. Een ander 

voordeel van afmelden van vakantiedagen is dat je ruiluren creëert, die je later 

weer kunt aanvragen.  

Het aanvragen van ruildagen regel je het snelst via Bitcare  

Belangrijk om te weten: ruilen is geen recht, maar een service als de groepsgrootte 

het toelaat op de ruildag. 

 

• De ruilservice geld alleen voor vakantie dagen! 

• Vakantiedagen die minimaal 48 uur van tevoren worden geannuleerd, worden 

omgezet in ruildagen.  

• Deze ruildagen dienen binnen 3 maanden ingezet te worden, anders komen zij te 

vervallen. De aangevraagde uren worden dan alsnog in rekening gebracht. 

• Ruildagen dienen aangevraagd te worden via Bitcare, minimaal 3 werkdagen 

van tevoren 

• Vanaf het moment van afmelden gaat een periode van 3 maanden in. Binnen 

deze 3 maanden kunnen deze ruiluren weer gebruikt worden. Na 3 maanden 

vervallen de ruiluren van de afgemelde dag en worden de opvanguren alsnog in 

rekening gebracht 

• De ruiluren zijn kindgebonden en kunnen niet worden gebruikt voor broertjes en 

zusjes. 

• Wil je meer ruilen dan je beschikbare ruiluren? Dan ontvang je automatisch een 

factuur voor extra opvang 

• Een goedgekeurde ruilaanvraag kan niet meer geannuleerd worden. Die dag 

kan niet opnieuw ingezet worden 

• Na geheel beëindigen van het contract kan je geen ruildagen meer aanvragen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


