TARIEVEN KINDERDAGVERBLIJF NATURELUUR
KIES HET OPVANGPAKKET DAT HET BESTE BIJ U EN UW KIND PAST!

2023

In deze tarieven is geen rekening gehouden met de tegemoetkoming van de Belastingdienst of een eventuele gemeentelijke
vergoeding. Het bedrag dat u uiteindelijk betaalt is dus meestal lager dan het tarief zoals vermeld. U kunt in aanmerking
komen voor kinderopvangtoeslag aangezien ons kinderdagverblijf valt onder de Wet Kinderopvang. Ga hiervoor naar de
website van de belastingdienst.

Geïnteresseerd? Meld uw kindje dan gauw aan
via ons inschrijfformulier.

NATURELUUR KINDERDAGVERBLIJF
(52 WEKEN)
Uurtarief van € 9,45

1

Extra opvang nodig?

52 weken opvang op contract-dagdelen
Incidentele extra opvang mogelijk tegen hetzelfde tarief
Opvang tijdens de schoolweken en tijdens de schoolvakanties

Het is mogelijk om naast uw contract-dagdelen extra opvang aan te
2

vragen. Een extra dagdeel is mogelijk als er plek is op de groep. De
kosten hiervoor worden op een volgende factuur in rekening gebracht.

Minimale afname tijd is 9 uur op een hele dag en 4,5 uur op
De facturen van de 40 en 52 weken opvang krijgt u maandelijks het

een halve dag
Opvang is mogelijk vanaf 7.00 uur en tot 18.15 uur.
Bij opvang tot 13.00 uur is een lunch inbegrepen
Afname van minimaal twee dagdelen wordt geadviseerd

gehele jaar vooraf aan de nieuwe maand. Flexibele opvang wordt
achteraf na de betreffende maand in rekening gebracht.
1 De uurtarieven zijn brutobedragen. Door de kinderopvangtoeslag van
de belastingdienst betaal je netto vaak een stuk minder per uur
2 Het gaat hierbij om de schoolvakanties die zijn vastgesteld door het

NATURELUUR KINDERDAGVERBLIJF

Ministerie van Onderwijs en geldig zijn voor de regio Zuid.

(40 SCHOOLWEKEN)
Uurtarief van € 9,77

1

40 schoolweken opvang op contract-dagdelen

ONZE OPVANG IS INCLUSIEF:

Incidentele extra opvang mogelijk tegen hetzelfde tarief

* gezonde hapjes en drankjes (fruit, rauwkost, gezonde snack, yoghurt,

Opvang tijdens de schoolweken en niet tijdens de
2
schoolvakanties

verse groenten, diksap, water en thee)

Incidentele opvang tijdens schoolvakanties kan worden
aangevraagd
Minimale afname tijd is 9 uur op een hele dag en

* activiteiten
* gezellige lunch wanneer uw kind blijft tot 13.00 uur
* luiers, billendoekjes, crème
Eventuele speciale voeding dient u zelf mee te brengen.

4,5 uur op een halve dag
Opvang is mogelijk vanaf 7.00 uur en tot 18.15 uur
Bij opvang tot 13.00 uur is een lunch inbegrepen.
Afname van minimaal twee dagdelen wordt geadviseerd

NATURELUUR KINDERDAGVERBLIJF
(FLEXIBELE OPVANG 0 UREN)
Uurtarief van € 9,85

1

Geen vaste contract-dagdelen maar wisselende dagen en tijden
Je betaalt wat er wordt gereserveerd en evt. extra afgenomen
uren
Uiterlijk 24 uur van tevoren kan de tijd nog worden aangepast
Incidentele extra opvang mogelijk tegen hetzelfde tarief
Opvang tijdens de schoolweken en tijdens de
2
schoolvakanties mogelijk
Opvang is mogelijk vanaf 7.00 uur en tot 18.15 uur
Bij opvang tot 13.00 uur is een lunch inbegrepen.
Afname van minimaal twee dagdelen wordt geadviseerd
Minimale afname van 3 aaneengesloten uren
Bij geen wekelijkse afname is er geen garantie op een flexplek.
Maw uw kindje dient wekelijks te komen en dat mag op
wisselende momenten zijn
Bij lange wachtlijsten bieden wij géén flexopvang aan

INFO@NATURELUUR-KINDEROPVANG.NL

WWW.NATURELUUR-KINDEROPVANG.NL

KINDERDAGVERBLIJF NATURELUUR
EXTRA INFORMATIE

OPENINGSTIJDEN KINDERDAGVERBLIJF NATURELUUR

WAT ZIT ER IN HET RUGZAKJE VAN UW
KIND BIJ OPVANG BIJ ONS KINDERDAGVERBLIJF?

De dagopvang van Natureluur is geopend tijdens de

Bij Natureluur hebben de kinderen van het kinderdagverblijf een eigen bakje. Hierin kunt u de spulletjes achterlaten van uw kindje. Ze mogen ook bij ons blijven liggen.
Baby’s hebben hun vertrouwde eigen fles en evt. speentje
bij zich. Als uw kindje bij ons slaapt dan graag een eigen
(seizoensgebonden) slaapzak meenemen en een knuffel.
Voor de buitenbedjes hebben wij zelf speciale slaapzakken
die voldoende warm zijn en aangepast kunnen worden
aan het seizoen. Een eigen muts, wanten en dikke sokken
is erg fijn in de koude maanden.

schoolweken en tijdens de vakantieweken die zijn vastgesteld
door de basisscholen in Leudal. Op officiële vrije dagen
en carnavalsmaandag is het kinderdagverblijf gesloten.
Openingstijd is van 7.00 uur tot 18.15 uur. We hanteren een
minimale tijd van 9 uur op een hele dag of 4,5 uur voor een
halve dag.

BRENG- EN OPHAALTIJD
KINDERDAGVERBLIJF NATURELUUR
Kinderen kunnen gebracht worden vanaf de tijd die is
afgesproken op de overeenkomst en dienen vooraf aan de
eindtijd van de overeenkomst te worden opgehaald. Mocht

Als uw kindje loopt of al kan staan is het belangrijk dat er
altijd rubber laarsjes (of bij winters weer snowboots) in de
tas zitten. De naam zet u met watervaste stift op de hak
aan de buitenzijde van de laarzen. De laarzen mogen ook
bij Natureluur blijven liggen in onze speciale laarzenkast.

dit afgesproken tijdstip niet haalbaar zijn, dan vangen wij
uw kindje natuurlijk gewoon op, dit wordt dan extra in
rekening gebracht. Mocht dit vaker voorkomen dan kunnen
we het beste de tijd op uw overeenkomst aanpassen naar
de werkelijkheid.

KINDERDAGVERBLIJF NATURELUUR
TIJDENS INCIDENTELE EXTRA
OPVANG
Het is mogelijk om naast de vaste dagdelen extra opvang
af te nemen. Een extra dagdeel is alleen mogelijk als er
plek is op de groep. Dit is onder meer afhankelijk van
de groepssamenstelling en de aanwezige pedagogisch
medewerkers. De kosten hiervoor worden op een volgende

Mocht uw kindje speciale voeding nodig hebben i.v.m.
allergieën dan kunt u dit ook meegeven.
De kinderen lopen binnen op sokken, soksloffen of sloffen.
De schoenen gaan bij binnenkomst uit.
Natureluur is een groene kinderopvang, dat betekent dat
wij heel veel buiten te vinden zijn. Fijn als u de kleding
daarop afstemt. Een speelpak, overall, skipak en voldoende
reservekleding is daarom heel wenselijk. Uw kind kan
daardoor naar hartenlust spelen.

KOM EN
DE WER BELEEF
E
NATURE LD VAN
LUUR !

factuur in rekening gebracht of eventueel uit het ruilpotje
gehaald.

KINDERDAGVERBLIJF
NATURELUUR GESLOTEN
Het kinderdagverblijf is gesloten op de officieel erkende
feestdagen, carnavalsmaandag en een keer per vijf jaar
op Bevrijdingsdag 5 mei volgens de cao Kinderopvang.
Het kinderdagverblijf is gewoon geopend tijdens
schoolvakanties van de basisscholen van de gemeente
Leudal.

INFO@NATURELUUR-KINDEROPVANG.NL

WWW.NATURELUUR-KINDEROPVANG.NL

