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Tarieven opvang 2020 

(dagopvang en buitenschoolse opvang) 

Hoeveel u betaalt voor de opvang van uw kind, hangt natuurlijk af van het aantal dagen dat u 
opvang afneemt, maar ook van uw persoonlijke situatie, dat wil zeggen of u wel of geen recht heeft 
op kinderopvangtoeslag.  

Bruto uurtarieven 2020 voor dagopvang en buitenschoolse opvang (BSO) 

Hieronder vindt u een overzicht van onze bruto uurtarieven en de maximum bijdrage van de 
overheid.  

Opvangsoort Contractvorm Uurtarief 2020 Maximum bijdrage 
overheid 2020 

Dagopvang  
(0 tot 4 jaar) 

Jaarcontract € 8,30 € 8,17 

 50 weken contract * € 8,30 € 8,17 

 Schoolweken contract € 8,50 € 8,17 

 Verlengde opvang € 9,00 € 8,17 

Buitenschoolse opvang  
(4 tot 13 jaar) 

Jaarcontract € 7,90 € 7,02 

 50 weken contract * € 7,90 € 7,02 

 Schoolweken contract € 8,10 € 7,02 

 Verlengde opvang € 9,00 € 7,02 

 Alleen vakantieopvang € 9,00 € 7,02 

Voorschoolse opvang Schoolweken € 9,00 € 7,02 

* Dit is een uitlopende contractvorm 

Aanvragen kinderopvangtoeslag 

Kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Voor het 
aanvragen van kinderopvangtoeslag heeft u het nummer nodig waarmee uw opvang locatie 
geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). U vindt deze LRK-nummers op onze 
website (www.stichting-pcogv.nl).  

Informatie over facturatie 

 Om vast te stellen welk bedrag u maandelijks voor de opvang moet betalen, gaan we uit van het 
jaarbedrag en het aantal uren opvang dat u per jaar afneemt. Deze delen wij door 12 maanden. 
Zo krijgt u elke maand hetzelfde bedrag en hetzelfde aantal uren in rekening gebracht.  

 Wij factureren contracturen maandelijks vooraf en extra afgenomen uren maandelijks achteraf.  
 

Vragen?  

Heeft u vragen over onze tarieven of over de opvang? Neem dan contact op met onze medewerkers 
klantcontact via telefoonnummer 0342 – 729 120 of e-mail klantcontact@pcogv.nl. Zij zijn 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.   

http://www.belastingdienst.nl/
http://www.stichting-pcogv.nl/
mailto:klantcontact@pcogv.nl

