
Tarieven dagopvang 
2021. 
Met ingang van 1 januari 2021 hanteert Korein onderstaande tarieven11. In 
deze tarieven is geen rekening gehouden met de tegemoetkoming die je van 
de Belastingdienst krijgt. Daardoor is het bedrag dat je uiteindelijk betaalt 
lager dan het maandtarief hieronder. De rijksnorm1 voor dagopvang is € 8,46 
per uur.

52-weken-arrangement.8

Flexibele opvang.3,7

Uren
per dag

Uren 
per maand

Bruto
uurtarief

Bruto 
maandtarief

Hele dag2 11,00 47,67 €  8,64  €  411,84

Dagdeel2,3 5,50 23,83 €  8,64 €  205,92

Vervroegde of
verlengde 
opvang3,4

7,50 32,50 €  8,64 €  280,80

 Uren  
per dag

Bruto
uurtarief

Extra opvang per uur n.v.t. €  10,30

Extra opvang per dag2 11,00 €  10,30

Extra opvang per dagdeel2  5,50 €  10,30

Serviceproducten.3,9

Kosten 
per keer

Maand-
tarief

Warme-maaltijd-service 52 weken10 €   4,44 €  18,13

Warme-maaltijd-service 40 weken6 €   4,44 €  16,15

Warme-maaltijd-service incidenteel €   5,29 n.v.t.

Kapperservice € 13,53 n.v.t.

40-weken-arrangement.2,6,8 

(exclusief schoolvakantieweken5)

Uren
per dag

Uren 
per 

maand

Bruto
uurtarief

Bruto 
maand-

tarief

Hele dag 11,00 36,67 €  10,30 €  377,67

Dagdeel2,3 5,50 18,33 €  10,30 €  188,83
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1. De rijksnorm is het bedrag waarmee de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst 
wordt berekend.

2. Dagopvang neem je af in hele dagen (van 7.30 tot 18.30 uur) of in dagdelen. Een 
ochtenddeel duurt van 7.30 tot 13.00 uur en een middagdeel duurt van 13.00 tot  
18.30 uur.

3. Het aanbod verschilt per locatie. Dat is afhankelijk van de beschikbaarheid.
4. Vervroegde opvang is van 11.00 tot 18.30 uur en verlengde opvang is van 7.30 tot  

15.00 uur.
5. Onder de 12 schoolvakantieweken vallen de volgende schoolvakanties: 1 week 

herfstvakantie, 2 weken kerstvakantie, 1 week voorjaarsvakantie, 2 weken meivakantie, 
6 weken zomervakantie.

6. Voor het 40-weken-arrangement ontvang je 11 keer per jaar een factuur. Daardoor 
komen het aantal uren en de prijs per maand niet overeen met de gegevens op de 
factuur. In augustus ontvangt u geen factuur van ons.

7. Extra opvang kun je direct aanvragen via jouw Korein-locatie.
8. Je kiest één arrangement voor alle dagen dat je gebruikmaakt van de kinderopvang.
9. De prijzen van de arrangementen zijn inclusief 9% btw.
10. Voor de warme-maaltijd-service betaal je voor 49 weken in plaats van 52 weken.
11. Het maandbedrag op je factuur kan maximaal € 0,10 in prijs verschillen met de bruto 

maandprijs in het tarievenoverzicht.

Aanvulling tarieven 
dagopvang 2021.

Precies weten 
wat jij gaat 

betalen?
Met onze rekentool maak 

je eenvoudig een 
persoonlijke berekening.
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https://www.korein.nl/tarieven/rekentool

