
Kinderopvangtoeslag
Als werkende of studerende ouder krijg je 
kinderopvangtoeslag als tegemoetkoming 
in de kosten van kinderopvang. Het uur-
tarief waarover je kinderopvangtoeslag 
ontvangt, is voor 2018 vastgesteld op €7,45. 
Afhankelijk van jullie inkomen, bedraagt 
de kinderopvangtoeslag minimaal 33,3% 
en maximaal 95% van de bruto kosten.

skbnm.nl/tarieven

Contract en facturering
Je neemt bij de SKBNM een vast aantal 
uren per dag af, zo houden wij ons uur-
tarief laag. Bij de hele dagopvang is dit 
10 uur, conform de openingstijd van 
8.00 – 18.00 uur. Onze tarieven zijn geba-
seerd op 52 weken opvang per jaar. De 
SKBNM factureert in 12 maanden een vast 
bedrag per maand. 
Wil je het kinderopvangcontract beëindigen? 
Houd dan rekening met de opzegtermijn 
van één maand.
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Aantal dagen Brutoprijs 
per maand

Uren 
per maand

Brutoprijs 
per uur

5 dagen per week      € 1.625,24      216,67 € 7,50 

4 dagen per week      € 1.300,20      173,33 € 7,50 

3 dagen per week      € 975,15      130,00 € 7,50 

2 dagen per week      € 650,10      86,67 € 7,50 

1 dag per week      € 325,05      43,33 € 7,50 

Kinderdagverblijf - hele dagopvang

 

Opvangdagen Brutoprijs 
per maand

Uren 
per maand

Brutoprijs 
per uur

wo. ochtend of middag  € 172,68 21,67 € 7,97      

vr. ochtend of middag       € 172,68 21,67 € 7,97 

Kinderdagverblijf - halve dagopvangNetto kosten berekenen
Wil je weten wat je netto betaalt voor de 
kinderopvang? Maak een berekening met 
de nieuwe rekentool op skbnm.nl. 
Wil je hulp bij de berekening van de kosten 
of heb je een vraag? Stuur een mail naar 
plaatsing@skbnm.nl of bel naar 
(035) 69 700 75.

Geef het nieuwe uurtarief en de 
openingsuren per maand door via 

www.toeslagen.nl om het juiste bedrag 
aan kinderopvangtoeslag te ontvangen!

Inbegrepen in de prijs:
Warme, biologische lunchmaaltijd

Luiers en alle overige verbruiksartikelen

Dagelijks ontwikkelingsgerichte activiteiten

Peuterplus voor de oudste peuters 

Ruilen van opvangdagen o.b.v. beschikbaarheid

Advies van opvoedcoaches   

Verlengde opvang (0,5 uur) bij hele opvangdag € 3,75

Verlengde opvang (0,5 uur) bij halve opvangdag € 3,98

Verlengde opvang
Voor ouders die vroeg weg moeten of laat thuiskomen, is er de mogelijkheid je kind 
vanaf 7.30 uur te brengen en/of tot 18.30 uur op te halen. Voor deze verlengde opvang 
sluit je een apart contract af. Mail planning@skbnm.nl of bel (035) 69 700 75.

Extra hele dag opvang € 75,00

Extra halve dag opvang € 39,85

Extra dag opvang
Een extra dag afnemen is mogelijk wanneer er plek is op de groep. Vraag een extra dag aan 
via het ouderportaal. Over de kosten van een extra dag ontvang je óók kinderopvangtoeslag!

Tarieven onder voorbehoud van afrondingsverschillen.


