De Droomplaats HePPie, de KluPPies , KieKeboe, KieKebos, Pernis, Samen, Okidoki en WTC
HePPie
Hillestraat 21-23
3072 JK Rotterdam
LRK: 216853503

De KluPPies
Kreileroord 222
3079 NB Rotterdam
LRK: 571495849

Samen
Louwerslootstraat 135
3036 DD RotterdamLRK: 384881877

KiekeBoe
Overschiese Kleiweg 555,
3045 LJ Rotterdam
LRKP: 277611878

WTC
Rodezand 27
3011 AM Rotterdam
LRK: 328120236

Okidoki
Stampioendreef 1
12661 SR Bergenhoek
LRK: 138873227

KieKebos
Overschiese Kleiweg 519
3045 PR Rotterdam
LRKP: 104001409
Halve dagopvang vanaf 2
jaar

Pernis (BijdeHand) *
Overhandstraat 19
3195 SE Rotterdam-Pernis
LRKP: 411241138

Tarieven dagopvang 0-4 jaar m.i.v. 1 januari 2019
Hele dagopvang 0-4 jarigen 10,5 uur per dag van 7.30-18.00 uur minimaal 2 dagen per week
Tabel: 10,5 uur per dag

1 dag

3 dagen

4 dagen

5 dagen

45,5
8,02

91
8,02

136,5
8,02

182
8,02

227,5
8,02

364,91

729,82

1094,73

1459,64

1824,55

Gemiddeld aantal uren per maand:
Uurprijs:
Kosten gemiddeld per maand:

2 dagen

Per half uur bij te kopen voor 7.30 en na 18.00 uur:

uurprijs 8,02

* Pernis: Tarieven dagopvang 0-4 jaar m.i.v. 1 januari 2019
* gebaseerd op 51 weken (kerstweek gesloten)
Hele dagopvang 0-4 jarigen 10,5 uur per dag van 7.30-18.00 uur minimaal 2 dagen per week
Tabel: 10,5 uur per dag

1 dag

2 dagen

3 dagen

4 dagen

5 dagen

Gemiddeld aantal uren per maand:

44,6

89,3

133,9

178,5

223,1

Uurprijs:

7,45

7,45

7,45

7,45

7,45

Kosten gemiddeld per maand:

332,27

665,29

997,56

1329,83

1662,10

Opvang voor 40 of 48 (47 Pernis) weken op jaarbasis buiten de schoolvakanties, voor één dag per week en halve
dagopvang is op sommige locaties mogelijk (uurprijs 8.30, Pernis op aanvraag). Voor halve dagopvang berekenen
wij de helft van de uren, de uren sluiten aan bij de aanvangstijden en sluitingstijden (stamtijden) (er is een
ochtend en een middagdeel).

Tarieven peuteropvang 2-4 jaar m.i.v. 1 januari 2019

Er zijn verschillende mogelijkheden op de diverse locaties:
•
•
•

Halve dagopvang: een ochtend of middagdagdeel van 5 uur voor- of na 13.00 uur, 51 of 52 weken per
jaar
2 x 3 uur een ochtenddeel per week tijdens de 40 weken basisschool
Aanvullend gratis dagdelen van 5 uur of 2x 3 uur vanaf 2,5 jaar met een indicatie extra spelen van het
CJG

Uurprijs: € 8,02
De ouderbijdrage voor de peuterscholen in Rotterdam is inkomensafhankelijk.
Werkende ouders komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Voor ouders die niet in aanmerking komen
voor kinderopvangtoeslag en onze peuteropvang 2 dagdelen in de week bezoeken mogen wij de toeslag
aanvragen bij de Gemeente Rotterdam. Aangezien ouders twaalf maanden per jaar kinderopvangtoeslag
ontvangen, wordt het maandtarief voor de peuterspeelzaal twaalf maanden per jaar in rekening gebracht.
Sommige peuters kunnen een extra steuntje gebruiken bij de ontwikkeling op weg naar de basisschool. Deze
kinderen kunnen een indicatie Extra Spelen Leren via het consultatiebureau vanaf 2,5 jaar krijgen en een extra
dagdeel van 5 uur of 2 x 3 uur gratis komen spelen.
Vraag de mogelijkheden van de locatie van uw keuze na op het centraal bureau.

* Berekening van de uren en prijs:
U geeft het aantal gemiddelde uren in een heel getal door aan de belasting. In de contracten en facturen zullen uren en minuten
staan, dus als er 43,20 staat betekent dit dat u 43 uur en 20 minuten heeft afgenomen. Als u dit terug wilt rekenen naar het
factuurbedrag dient u de uurprijs te nemen en het aantal uren terug te rekenen naar honderdste. Dus de 20 minuten is dan
33% van 60 minuten.

Uitleg opbouw prijs dagopvang en peuteropvang in de dagopvang (5 uur pw).
Wij krijgen regelmatig vragen van ouders waarom zij moeten betalen voor een feestdag terwijl wij dan gesloten
zijn. Om verdere onduidelijkheid te voorkomen hebben wij een uitleg geschreven over de opbouw van de prijzen.
Onze meeste locaties zijn 52 weken per jaar geopend van maandag tot en met vrijdag met uitzondering van een
(beperkt) aantal feestdagen zodra deze op een doordeweekse dag vallen. Om onduidelijkheden en facturen met
verschillende bedragen te voorkomen bereken wij een maandelijks gemiddelde. Voor ieder weekdag die u gebruikt
krijgt u een gemiddelde maandfactuur.

Berekening maandgemiddelde
Het maandelijks gemiddelde wordt berekend voor het aantal jaar uren te bereken gedeeld door 12. Het aantal uur
per jaar is het aantal dagen x aantal uur per dag x aantal weken per jaar. Voorbeeld 5 x 10 x 52 = 2600 uur per
jaar.
Doordat wij bij onze berekening 52 weken in rekening brengen kunnen wij de maximale uur prijzen (waarover u
als ouder kinderopvangtoeslag ontvangt) van de belastingdienst blijven hanteren. Onze dienstverlening is
daardoor voor iedereen toegankelijk en de maandelijkse facturen en teruggave van de belastingdienst is daardoor
altijd hetzelfde.
De uren van feestdagen worden dus meegenomen in onze prijs. Hier zijn een aantal redenen voor en dat zijn
vooral de doorlopende kosten. Onze grootste kosten zijn onze gediplomeerde medewerkers. Alhoewel wij op deze
feestdagen gesloten zijn, hebben onze medewerkers wel recht op doorbetaling van salaris over deze dagen. Ook
andere kosten zoals bijvoorbeeld onze huurcontracten kennen ook geen aftrek van kosten voor feestdagen.
Stel dat de uren van feestdagen wel uit de berekening gehaald worden, dan zal u voor minder dagen te hoeven
betalen maar dan zullen wij het uurtarief helaas ook moeten verhogen
Het verhogen van het uurtarief is voor u als ouder zeer nadelig. Het uurtarief zal boven de door de overheid
vastgestelde maximale uurprijs waarover u kinderopvangtoeslag ontvangt uitkomen. Het verschil tussen ons
uurtarief en de maximale uurprijs moet u volledig betalen. U bent in dat geval altijd duurder uit dan op met onze
huidige berekening.

Openingstijden en uur afname

Wij zijn (in principe) 10,5 uur geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur (eerder en later kan op veel locaties bijgekocht
worden) en gedurende het gehele jaar geopend met uitzondering van de officiële erkende feestdagen en CAOdagen. Kerstavond (24 december) en oudejaarsdag zijn wij (indien het valt op een werkdag) om 16.00 uur
gesloten. Jaarlijks wordt een overzicht van de dagen dat wij gesloten zijn aan de ouders bekend gemaakt.

Opbouw kostprijs

Het uurtarief voor het grootste deel is opgebouwd uit personeelskosten (70-80 procent). Wij bieden voorschoolse
opvang, een educatief programma op onze dagverblijven. Dit is een intensievere vorm van opvang. De geplande
activiteiten op basis van een vooraf gemaakt plan voor uw kindje maken daar een belangrijke onderdeel van uit.
Het personeel heeft extra tijd nodig hiervoor.
Het restant is voor verzorgingskosten, huisvestingslasten, reserveringen en onvoorziene uitgaven.

Plaatsingsprocedure en opzegging
•
•
•

U vraagt een rondleiding aan en u krijgt bericht over een eventuele wachtlijst en/of u wordt uitgenodigd
voor de rondleiding.
U schrijft in via onze website en wordt op de wachtlijst geplaatst.
Reeds geplaatste ouders kunnen uitbreidingsverzoeken doen via de email (info@dedroomplaats.nl)

Regels bij plaatsing:

Regelmatig wordt gekeken naar beschikbare plekjes op de verschillende locaties.
Wij bekijken dan de wachtlijst.
Volgorde van aanbod:
1. de vragen voor wijziging dagen van al reeds geplaatste kinderen.
2. Baby- broertjes en zusjes
3. Overige inschrijvingen
Hiervoor geldt: de hoogst geplaatste op de wachtlijst met een gevraagde ingangsdatum van beschikbaarheid. (u
kunt bovenaan staan voor een verzoek in maart bijvoorbeeld, maar als het plekje op is in januari gaat degene die
voor januari op de wachtlijst staat voor). U krijgt de openstaande dagen aangeboden. Bij niet passend aanbod
wordt de eerst volgende op de wachtlijst benaderd.
Plaatsingen voor minder dan twee dagen zijn niet mogelijk.
Wanneer een definitieve plaats geboden kan worden, volgt onderstaande procedure:

•
•
•
•

Ouders sluiten een contract met het kinderdagverblijf.
Ouders dienen het contract binnen 14 dagen getekend te retourneren. Wij bieden het contract digitaal
aan. Wanneer het opvangcontract niet binnen 14 dagen wordt geretourneerd, vervalt het aanbod.
Ouders regelen zelf of met onze hulp hun inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag via de
belastingdienst (www.belastingdienst.nl). U kunt de kinderopvangtoeslag aan ons laten overmaken. Wij
brengen het ontvangen bedrag in minderopvang op de factuur.
Facturen worden voorafgaand aan de maand van opvang en worden bij voorkeur via automatische incasso
geïncasseerd. Dit vindt plaats rond de 25e van elke maand.

Opzegging

De opzegtermijn is een maand vanaf schriftelijke (email) opzegging. Dit geldt ook voor gedeeltelijke opzeggingen
(een dag minder bijvoorbeeld).

