Tarieven 2018
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Dagopvang
Locaties Pey-Echt (’t Thaal), St. Odiliënberg en Swartbroek
Openingsdagen:

52 weken per jaar
5 dagen per week, maandag t/m vrijdag
Let op! Onze locatie in Swartbroek is gesloten tijdens de carnavalsvakantie, de drie
weken van de bouwvak en de week tussen Kerst en Oud op Nieuw

Gesloten:

Nieuwjaarsdag, Carnavalsmaandag en -dinsdag, tweede Paasdag,
Koningsdag, één keer in de vijf jaar op 5 mei (Bevrijdingsdag),
Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag.
Deze dagen worden niet in rekening gebracht.

Openingstijden:

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

06:30
06:30
06:30
06:30
06:30

Soort opvang:

Vaste opvang
Flexibele opvang

per half uur structureel
per half uur te reserveren via ons onlinereserveringssysteem Rosa
vaste opvang met flexibele opvang

Combinatie

–
–
–
–
–

19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur

Minimale afname voor kinderen jonger dan 1 jaar 2 x 2,5 uur per week. Voor kinderen
boven 1 jaar geldt deze minimale afname tijdens de eerste 3 maanden, daarna kan
hiervan in overleg worden afgeweken. Wilt u meer weten of de reden hiervan? Lees dan
ons artikel “Structuur en regelmaat” op onze website
Minimale afname per gereserveerde dag is 2,5 aaneengesloten uren

Breng- en haaltijden:

Elk gewenst moment, met uitzondering van onze lunchtijd tussen 11:30
en 12:30 uur. Wij zitten dan met de kinderen aan tafel, en eten in alle
rust gezellig samen een warme maaltijd.

Tarieven:

vast, of meer dan een maand van tevoren aangevraagd
een maand tot een week van te voren aangevraagd
binnen een week aangevraagd

Niet nodig? Afmelden!

Heeft u opvang gereserveerd en deze toch niet nodig? Tot 7 dagen voor
aanvang van de gereserveerde tijd kunt u deze kosteloos afmelden via
Rosa! Voor opvang tijdens de schoolvakanties geldt een afmeldtermijn
van 14 dagen voor aanvang van de volledige vakantie

€ 7,62 bruto
€ 7,87 bruto
€ 8,87 bruto

Ons uurtarief is een bruto uurprijs. Hoeveel u daadwerkelijk netto per uur betaalt, is afhankelijk van de hoogte van de
kinderopvangtoeslag die u ontvangt. In de kinderopvangtoeslagtabel 2018 (link invoegen) kunt u zien welk percentage voor u
van toepassing is. Ook hebben wij voor u een aantal rekenvoorbeelden op een rijtje gezet (link naar rekenvoorbeelden). Ga
naar www.toeslagen.nl om uw kinderopvangtoeslag aan te vragen. Denk eraan dat deze binnen 3 maanden na de start
aangevraagd dient te zijn!
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Peuteropvang
Locaties Pey-Echt (’t Thaal), St. Odiliënberg en Swartbroek: zie Dagopvang
Locaties Posterholt, Montfort, Maria Hoop, Angela-school
Openingsdagen:

40 weken per jaar
5 dagen per week, maandag t/m vrijdag
Let op! Actuele openingsdagen verschillen per locatie. Kijk voor de actuele openingsdagen
op de pagina van deze vestiging op onze website!

Gesloten:

Nieuwjaarsdag, Carnavalsmaandag en -dinsdag, tweede Paasdag,
Koningsdag, één keer in de vijf jaar op 5 mei (Bevrijdingsdag),
Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag en
alle schoolvakanties
Deze dagen worden niet in rekening gebracht.

Openingstijden:

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

08:30
08:30
08:30
08:30
08:30

–
–
–
–
–

12:00 uur
12:00 uur
12:30 uur
12:00 uur
12:00 uur

Vervroegde tijden zijn in overleg mogelijk

Soort opvang:

Vaste opvang
Flexibele opvang
Combinatie

per half uur structureel
per half uur te reserveren via ons
onlinereserveringssysteem Rosa
vaste opvang met flexibele opvang

Minimale afname van 2 x 2,5 uur tijdens de eerste 3 maanden, daarna kan hiervan in
overleg worden afgeweken. Wilt u meer weten of de reden hiervan? Lees dan ons artikel
“Structuur en regelmaat” (link naar artikel invoegen)
Minimale afname per gereserveerde dag is 2,5 aaneengesloten uren

Breng- en haaltijden:

Afhankelijk van de gewenste start- en eindtijd gelden de eerste 10
minuten als brengtijd, en de laatste 10 minuten als haaltijd

Tarieven:

vast, of meer dan een maand van tevoren aangevraagd
een maand tot een week van te voren aangevraagd
binnen een week aangevraagd

Niet nodig? Afmelden!

Heeft u opvang gereserveerd en deze toch niet nodig? Tot 7 dagen voor
aanvang van de gereserveerde tijd kunt u deze kosteloos afmelden via
Rosa! Voor opvang tijdens de schoolvakanties geldt een afmeldtermijn
van 14 dagen voor aanvang van de volledige vakantie

€ 7,62 bruto
€ 7,87 bruto
€ 8,87 bruto

Ons uurtarief is een bruto uurprijs. Hoeveel u daadwerkelijk netto per uur betaalt, is afhankelijk van de hoogte van de
kinderopvangtoeslag die u ontvangt. In de kinderopvangtoeslagtabel 2018 (link invoegen) kunt u zien welk percentage voor u
van toepassing is. Ook hebben wij voor u een aantal rekenvoorbeelden op een rijtje gezet (link naar rekenvoobeelden). Ga
naar www.toeslagen.nl om uw kinderopvangtoeslag aan te vragen. Denk eraan dat deze binnen 3 maanden na de start
aangevraagd dient te zijn!
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Geen kinderopvangtoeslag?
Peuterprogramma!
Alle locaties met peuteropvang
Openingsdagen:

40 weken per jaar
5 dagen per week, maandag t/m vrijdag
Let op! Actuele openingsdagen verschillen per locatie. Kijk voor de actuele openingsdagen
op de pagina van deze vestiging op onze website!

Gesloten:

Nieuwjaarsdag, Carnavalsmaandag en -dinsdag, tweede Paasdag,
Koningsdag, één keer in de vijf jaar op 5 mei (Bevrijdingsdag),
Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag en
alle schoolvakanties
Deze dagen worden niet in rekening gebracht. Facturering vindt wel plaats over 12
maanden!

Openingstijden:

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

08:30
08:30
08:30
08:30
08:30

–
–
–
–
–

12:00 uur
12:00 uur
12:30 uur
12:00 uur
12:00 uur

Bij onze locaties in Pey-Echt, St. Odiliënberg is de eindtijd ‘s ochtends altijd 11:30 uur.
Hier is in overleg ook peuterprogramma in de middag mogelijk.

Soort opvang:

Vaste opvang
Combinatie

2 x 3 uur per week structureel, niet af te melden
vaste opvang met flexibele opvang

Minimale afname van 2 x 3 uur per week.

Breng- en haaltijden:

Afhankelijk van de gewenste start- en eindtijd gelden de eerste 10
minuten als brengtijd, en de laatste 10 minuten als haaltijd.

Ouderbijdrage:

6 uur per week gedurende 40 weken, voor € 50,- (gemeente EchtSusteren)/ € 51,- (gemeente Roerdalen) per maand, gefactureerd over 12
maanden. Aan het eind van het peuterprogramma vindt een definitieve
eindafrekening plaats

In geval van een combinatie van deze 6 uur per week met flexibele
opvang, dan geldt voor deze flexibele opvang het tarief voor
peuteropvang
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Geen kinderopvangtoeslag?
VVE-Peuterprogramma!
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De indicatie hiervoor wordt afgegeven door het
consultatiebureau. Uw kind heeft recht op extra aandacht op met name het gebied van taal. De
gemeente betaalt in dit geval mee.

Alle locaties met peuteropvang
Openingsdagen:

40 weken per jaar
5 dagen per week, maandag t/m vrijdag
Let op! Actuele openingsdagen verschillen per locatie. Kijk voor de actuele openingsdagen
op de pagina van deze vestiging op onze website!

Gesloten:

Nieuwjaarsdag, Carnavalsmaandag en -dinsdag, tweede Paasdag,
Koningsdag, één keer in de vijf jaar op 5 mei (Bevrijdingsdag),
Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag en
alle schoolvakanties
Deze dagen worden niet in rekening gebracht. Facturering vindt wel plaats over 12
maanden!

Openingstijden:

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

08:30
08:30
08:30
08:30
08:30

–
–
–
–
–

12:00 uur
12:00 uur
12:30 uur
12:00 uur
12:00 uur

Bij locatie Pey-Echt en St. Odiliënberg is ook VVE in de middaguren mogelijk.

Soort opvang:

Vaste opvang
Combinatie

10 uur per week, 40 weken per jaar
vaste opvang met flexibele opvang

Minimale afname van 10 uur per week

Breng- en haaltijden:

Afhankelijk van de gewenste start- en eindtijd gelden de eerste 10
minuten als brengtijd, en de laatste 10 minuten als haaltijd.

Ouderbijdrage:

10 uur per week gedurende 40 weken, voor € 10,- (gemeente EchtSusteren)/ € 17,- (gemeente Roerdalen) per maand, gefactureerd over 12
maanden

In geval van een combinatie van deze 10 uur per week met
flexibele opvang, dan geldt voor deze flexibele opvang het
reguliere tarief voor peuteropvang
Heeft uw kind een VVE-indicatie en heeft u wél recht op kinderopvangtoeslag? Dan kijkt u op de
pagina over Peuteropvang
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Buitenschoolse opvang
schoolweken
Openingsdagen:

40 weken per jaar
5 dagen per week, maandag t/m vrijdag

Gesloten:

Nieuwjaarsdag, Carnavalsmaandag en -dinsdag, tweede Paasdag,
Koningsdag, één keer in de vijf jaar op 5 mei (Bevrijdingsdag),
Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag en
alle schoolvakanties
Deze dagen worden niet in rekening gebracht. Voor vakantie-opvang zie volgende pagina!

Openingstijden:

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

06:30
06:30
06:30
06:30
06:30

–
–
–
–
–

start
start
start
start
start

school
school
school
school
school

en
en
en
en
en

einde
einde
einde
einde
einde

school
school
school
school
school

–
–
–
–
–

19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur

Bij een aantal BSO’s geldt dat de kinderen op woensdag- en
vrijdagmiddag na school opgehaald worden en bij een andere locatie
worden opgevangen. Kijk op onze website bij de pagina van de vestiging
voor meer informatie!

Soort opvang:

Vaste opvang
Flexibele opvang
Combinatie

per half uur structureel, tijdens schoolweken
per half uur te reserveren via ons
onlinereserveringssysteem Rosa
vaste opvang met flexibele opvang

Minimale afname van 2 uur per keer bij naschoolse opvang. Bij het enkel afnemen van
voorschoolse opvang geldt een minimale afname van 1 uur. Indien kinderen door ons naar
school gebracht of opgehaald worden, wordt 1 uur extra in rekening gebracht ter
compensatie van het vervoer

Breng- en haaltijden:

elk gewenst moment, rekening houdend met minimaal 2 uur naschoolse
opvang en 1 uur voorschoolse opvang (indien enkel vso wordt afgenomen)

Tarieven:

vast, of meer dan een week van tevoren aangevraagd
binnen een week aangevraagd

Niet nodig? Afmelden!

Heeft u opvang gereserveerd en deze toch niet nodig? Tot 7 dagen voor
aanvang van de gereserveerde tijd kunt u deze kosteloos afmelden via
Rosa

€ 7,25 bruto
€ 8,25 bruto

Ons uurtarief is een bruto uurprijs. Hoeveel u daadwerkelijk netto per uur betaalt, is afhankelijk van de hoogte van de
kinderopvangtoeslag die u ontvangt. In de kinderopvangtoeslagtabel 2018 (link invoegen) kunt u zien welk percentage voor u
van toepassing is. Ook hebben wij voor u een aantal rekenvoorbeelden op een rijtje gezet (link naar rekenvoorbeelden). Ga
naar www.toeslagen.nl om uw kinderopvangtoeslag aan te vragen. Denk eraan dat deze binnen 3 maanden na de start
aangevraagd dient te zijn!
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Buitenschoolse opvang
vakantie-opvang
Locaties Pey-Echt (’t Thaal), St. Odiliënberg en Swartbroek
Alle overige locaties zijn gesloten en bieden geen vakantie-opvang aan. Alle kinderen worden
op deze locaties opgevangen!
Openingsdagen:

12 weken per jaar
5 dagen per week, maandag t/m vrijdag

Gesloten:

de schoolweken, Nieuwjaarsdag, Carnavalsmaandag en -dinsdag, tweede
Paasdag, Koningsdag, één keer in de vijf jaar op 5 mei (Bevrijdingsdag),
Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag.
Onze locatie in Swartbroek is eveneens gesloten tijdens de
carnavalsvakantie, de drie weken van de bouwvak en de week tussen
Kerst en Oud op Nieuw.
Deze dagen worden niet in rekening gebracht.

Openingstijden:

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

Soort opvang:

Flexibele opvang

06:30
06:30
06:30
06:30
06:30

–
–
–
–

19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur

per dagdeel te reserveren via ons onlinereserveringssysteem Rosa

Minimale afname van 09:00 uur tot 12:30/13:30 of van 12:30/13:30 uur tot 16:30 uur.

Breng- en haaltijden:

Brengen kan van 06:30 uur tot 09:00 uur en om 12:30 of 13:30 uur.
Ophalen kan om 12:30 of 13:30 en na 16:30 uur tot 19:00 uur. Tussen
12:30 en 13:30 uur kunnen kinderen niet gebracht of gehaald worden,
want dan zitten we gezellig samen aan tafel en eten we een warme
maaltijd

Tarieven:

vast, of meer dan een week van tevoren aangevraagd
binnen een week aangevraagd

Aanmelden:

Via ons online reserveringssysteem Rosa tot uiterlijk 14 dagen voor
aanvang van de volledige vakantie

Niet nodig? Afmelden!

Heeft u opvang gereserveerd en deze toch niet nodig? Tot 14 dagen voor
aanvang van de volledige schoolvakantie kunt u deze kosteloos afmelden
via Rosa

€ 7,25 bruto
€ 8,25 bruto

Ons uurtarief is een bruto uurprijs. Hoeveel u daadwerkelijk netto per uur betaalt, is afhankelijk van de hoogte van de
kinderopvangtoeslag die u ontvangt. In de kinderopvangtoeslagtabel 2018 (link invoegen) kunt u zien welk percentage voor u
van toepassing is. Ook hebben wij voor u een aantal rekenvoorbeelden op een rijtje gezet (link naar rekenvoorbeelden). Ga
naar www.toeslagen.nl om uw kinderopvangtoeslag aan te vragen. Denk eraan dat deze binnen 3 maanden na de start
aangevraagd dient te zijn!
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Buitenschoolse opvang
studiedagen
Studiedag

Bij een volledige studiedag of studiemiddag (dus vrij na de
middagpauze) is er geen reservering en kunnen ouders extra
reserveren

Aangepast rooster

Bij aangepaste roosters (bijvoorbeeld tropen- of continurooster),
waardoor de kinderen halverwege de middag uit zijn, biedt WeePlay BSO aan, aangepast aan dit schema. Afmelden van deze
reserveringen kan volgens de regulier geldende regels

Tarieven algemeen
Algemene voorwaarden

Op al onze diensten en leveringen zijn onze Algemene
Voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunt u
vinden op onze website.

Machtiging

De factuur wordt maandelijks door ons automatisch geïncasseerd.
U ontvangt hier voor een machtigingsformulier. De incasso vindt
plaats in de laatste week van de maand. De factuur vindt u
maandelijks in het ouderportaal van Rosa.

Inschrijfkosten

We brengen per kind eenmalig €15,- inschrijfkosten in rekening.
Deze blijven geldig zolang uw kind gebruik maakt van onze
diensten. Dus als uw kind overgaat van dagopvang naar bso hoeven
deze niet opnieuw betaald te worden.

Jaaropgave

In het eerste kwartaal ontvangt u van ons per kind een jaaropgave.
Deze jaaropgave vindt u in het ouderportaal van Rosa.

Wee-Play app

Voor een eenmalige bijdrage van € 10,- kunt u gebruik maken van
onze handige app, die u voor dit bedrag op een onbeperkt aantal
apparaten kunt downloaden. Hiermee kunt u via uw telefoon
opvang aan- en afmelden, uw logboek raadplegen, etc.
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