
 

Tilburg, 13-12-2018 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

Zoals vermeld in de brief van 23 november j.l., waarin u op de hoogte werd gebracht de prijsaanpassingen 

2019, informeren wij u hierbij nader over de bruto tarieven van onze verschillende opvangproducten. Op onze 

website vindt u een handige rekentool waarmee u snel uw nieuwe netto bijdrage kunt berekenen voor 2019. 

https://www.kinderstadtilburg.nl/watkostkinderopvang-Tilburg    

 

Prijzen BSO Koolhoven 2019  
(per middag) 

Soort  
Product 

uren per 
maand 

bruto 
maandprijs 

Bruto  

uur 
prijs 

  
  
  

BSO52  27,08 € 193,06 € 7,13 

Maaltijdservice*  € 15,16  

BSO40 15,58 € 126,46 € 8,12 

Maaltijdservice*  € 11,68  

BSO12 11 € 83,10 € 7,55 

VSO40 3,33 € 26,30 € 7,89 
(prijspeil 2019; prijswijzigingen en afrondingsverschillen voorbehouden) 

 
BSO52 = naschoolse en vakantieopvang gedurende het gehele jaar; 
BSO40 = naschoolse opvang gedurende de 40 schoolweken; 
BSO12 = vakantie opvang gedurende de 12 vakantieweken (genoemde prijs betreft 1 hele dag per week in de 
vakantie); 
VSO40 = voorschoolse opvang gedurende de 40 schoolweken (genoemde prijs betreft 1 ochtend VSO per 
week). 

 
De BSO en KDV tarieven zijn inclusief o.a. fruit, brood, drinken etc. 
*De kosten voor de warme maaltijdservice (op aanvraag) worden separaat doorberekend en betreft een warme 

maaltijd rond 16.45 uur. 

 
 

Prijzen KDV Koolhoven 2019 

(per hele dag) 

Soort Product 
uren per 
maand 

bruto 
maandprijs 

Bruto  
uur 
prijs 

  
  

KDV52 47,67 € 382,38 € 8,02 

Maaltijdservice*  €  10,85   
Peut40 36,67 € 331,47 € 9,04  

Maaltijdservice*  € 8,35   
 (prijspeil 2019; prijswijzigingen en afrondingsverschillen voorbehouden) 

 
KDV = Kinderdagopvang gedurende het gehele jaar; 
Peut40 = In KDV geïntegreerde peuteropvang gedurende 40 weken; met gemeentesubsidie is dit uurtarief 
gelijk aan KDV52 € 8,02 

 
Vanaf 1 december past ook de Belastingdienst de toeslagen aan op www.toeslagen.nl. Wij raden u aan om de 
prijswijziging tijdig door te geven aan de Belastingdienst, zodat u de kinderopvangtoeslag zult ontvangen waar 
u recht op heeft. Op dezelfde website van de Belastingdienst vindt u algemene informatie over de 
kinderopvangtoeslag in 2019 en overige toeslagen die wellicht op u/uw gezin van toepassing zijn. 

 
Hartelijke groeten, 

Marieke Sprangers 

Directeur KC Koolhoven BV 

https://www.kinderstadtilburg.nl/watkostkinderopvang-Tilburg
http://www.toeslagen.nl/

