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Bij KCO is er een verplichte afname voor de dagopvang van 48 weken per jaar, 
voor de BSO is er een verplichte afname van 41 weken de vakanties zijn vrij te 
kiezen, Het kindercentrum is gedurende de schoolweken altijd open en in de 
zomervakantie 4 weken dicht.  

PRIJZEN	  EN	  VAKANTIEDAGEN	  2017	  
	  
De	  vakantiedagen	  	  voor	  komend	  jaar	  zijn:	  
Carnavalsmaandag	  27	  februari	  en	  dinsdag	  28	  februari	  
Paasmaandag	  17	  april	  
Pinkstermaandag	  5	  juni	  
Zomervakantie	  31	  juli	  t/m	  27	  augustus	  
De	  rest	  van	  het	  jaar	  zijn	  we	  open,	  uitgezonderd	  	  in	  vakanties	  als	  het	  aantal	  
kinderen	  minder	  dan	  4	  is	  dan	  worden	  de	  groepjes	  gepland	  op	  de	  dagen	  	  waar	  de	  
meeste	  vraag	  is	  in	  overleg	  met	  de	  ouders.	  
Prijsbeleid	  KCO	  
De	  kosten	  voor	  kinderopvang	  bij	  KCO	  kunnen	  door	  ouders	  voor	  een	  groot	  deel	  
worden	  teruggekregen	  via	  www.toeslagen.nl	  	  bij	  de	  belastingdienst.	  
Een	  dag	  opvang	  kost	  bij	  ons	  €	  73,40	  Een	  ochtend	  tot	  13	  uur	  kost	  €	  38,45	  
Uurprijs	  dagopvang	  €	  6,99	  
Buitenschoolse	  opvang	  kost	  per	  dagdeel	  €	  27,16	  zonder	  voorschoolse	  opvang	  
(maandag,	  dinsdag	  en	  donderdag,	  woensdag	  en	  vrijdagmiddagen	  zijn	  5,5	  uur	  per	  
dagdeel)	  
Buitenschoolse	  opvang	  met	  voorschoolse	  opvang	  kost	  per	  dag	  €	  37,35	  
Voorschoolse	  opvang	  kost	  €	  10,19	  per	  dag,	  brengen	  mogelijk	  vanaf	  7.30	  uur.	  	  
De	  uurprijs	  is	  €	  6,79	  
In	  vakanties	  kost	  BSO	  €	  71,30	  per	  dag.	  Halve	  dag	  €	  35,65	  
Studiedagen	  en	  vakantiedagen	  tijdig	  doorgeven	  vanwege	  de	  planning.	  Flexibel	  
inplannen	  of	  ruilingen	  graag	  tijdig	  doorgeven.	  Liefst	  1	  week	  van	  te	  voren	  
schriftelijk	  via	  app	  of	  mail.	  
Er	  wordt	  een	  offerte	  op	  maat	  gemaakt,	  veranderingen	  2	  maanden	  van	  te	  voren	  
doorgeven	  per	  mail	  of	  app	  of	  persoonlijk.	  
 


