
Afname  
mogelijk- 
heden

Uurprijs 
bruto

Maandbedrag 
netto voor
1 dag opvang per 
week

Maandbedrag 
netto voor 
1 dag opvang  
per week

Maandbedrag  
netto voor 
1 dag opvang  
per week

Maandbedrag 
netto voor 
1 dag opvang  
per week

Maandbedrag  
netto voor  
1 dag opvang  
per week

Afname van alleen 
even of oneven 
weken is mogelijk 
tegen een toeslag 
van 5% op het 
uurtarief.

Toetsingsinkomen 
per jaar: € 20.000,-

Toetsingsinkomen 
per jaar: € 40.000,-

Toetsingsinkomen per 
jaar: € 60.000,-

Toetsingsinkomen 
per jaar: € 80.000,-

Toetsingsinkomen per 
jaar: € 100.000,-

1e kind 2e kind 1e kind  2e kind 1e kind 2e kind 1e kind 2e kind 1e kind 2e kind

52 weken  € 8,54  € 18,11  € 18,11  € 50,12  € 24,19  € 88,21  € 28,24  € 144,12  € 40,80  € 200,84  € 52,55 

Schoolweken  € 9,06  € 33,00  € 33,00  € 57,62  € 37,68  € 86,92  € 40,79  € 129,93  € 50,45  € 173,56  € 59,49 

Peuteropvang*  € 8,54  € 10,13  € 10,13  € 28,04  € 13,53  € 49,35  € 15,80  € 80,63  € 22,83  € 112,36  € 29,40 

* Netto kosten voor twee ochtenden peuteropvang van 8 uur per week.

Tijden

Aantal weken

Samenwijs Opvang verzorgt kinderopvang voor kinde-
ren van 0 tot 13 jaar. Het uitgangspunt van Samenwijs 
is een toegankelijk en betaalbaar aanbod voor alle 
ouders.  
 
‘Het 52 weken pakket ook in 2022 het goed-
koopste voor verreweg de meeste ouders!’ Welke keuze u het best kunt maken kan mede bepaald  

worden door het bedrag dat u straks netto per maand gaat 
betalen. In de vergelijkstabel hieronder ziet u een indicatie 
van uw maandelijkse kosten na aftrek van de fiscale ver-
goeding die bij uw gezamenlijk toetsingsinkomen hoort.

Tarieven 2022 dagopvang

Let op: bij elke vorm van opvang ontvangt u 12 maanden per jaar een factuur. Wij verdelen de kosten over  
12 maanden, omdat u uw fiscale tegemoetkoming ook over 12 maanden verspreid ontvangt!

Subsidie Peuteropvang:
Voor ouders, waarvan één van de partners geen betaalde 
arbeid verricht, is subsidie beschikbaar gesteld door de  
gemeente Hilvarenbeek en Oirschot. Neem hiervoor  
contact op met de afdeling Plaatsing en Planning.  
Tel. 013 505 7508 | plaatsingen@stichtingsamenwijs.nl

•  Of alleen een ochtend: 7.30 uur tot 13.00 uur. 
• Of een middag van 13.00 uur tot 18.30 uur.

U kunt op alle werkdagen terecht vanaf  
7.30 uur tot 18.30 uur. 
 
U kunt ook kiezen uit:

U kunt een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:
1. 52 weken: het hele jaar door recht op opvang.
2. Schoolweken: u maakt alleen tijdens schoolweken 

gebruik van de kinderopvang. Tijdens de school- 
vakanties kunt u geen gebruik maken van de opvang.

Aan deze berekeningen kunnen geen rechten ontleend worden

Bereken zelf uw netto kosten met de  
rekentool op onze website. U zult zien  
dat 52 weken vaak het voordeligst uitvalt!

Tarieven 2022 
dagopvang 


