Tarievenlijst 2019 Gastouderopvang De Herberg Amersfoort
Het prijsmodel van Christelijk Gastouderbureau (CGOB) De Herberg is opgebouwd uit twee
elementen. Deze twee onderdelen samen bepalen in totaal de hoogte van het bruto
uurtarief. Dit is het bedrag, wat je op moet geven voor het aanvragen van de
kinderopvangtoeslag. Over dit bruto uurtarief krijg je kinderopvangtoeslag terug.
1)
Bureaukosten per maand per kind.
Hier weegt het aantal kinderen mee, evenals de leeftijd van je kind(eren). De totale
bureaukosten worden evenredig verdeeld over alle opvanguren, zodat een uurtarief per
uur per kind wordt verkregen.
0 tot 4 jaar

4 tot 12 jaar

1e kind *

€ 65

€ 45

2e kind uit gezin

€ 30

€ 25

3e kind uit gezin

€ 30

€ 25

4e en volgende kind

gratis

gratis

* Met het 1e kind wordt het kind bedoeld, waarvoor de meeste uren worden afgenomen.
2)
De vergoeding voor de gastouder.
Als het gaat om opvang bij de gastouder thuis, dan zijn de gastouders vrij om hun eigen
tarief te bepalen. De Herberg adviseert een basistarief van € 4,90. Gastouders zijn daarbij
vrij om een ander tarief te hanteren.
Opvang aan huis
Als er sprake is van opvang in jouw huis door een gastouder, dan gelden er andere regels.
Volgens de Regeling Dienstverlening aan Huis, waar een gastouder in jouw huis meestal
onder valt, heeft een gastouder recht op het minimuminkomen. Het tarief is deels
afhankelijk van de leeftijd van de gastouder. Ook speelt het aantal kinderen wat
opgevangen wordt een rol. Verder heeft de gastouder onder deze regeling in bepaalde
mate recht op doorbetaling in vakanties en bij ziekte. Voor een duidelijk en passend
kostenplaatje adviseren wij een persoonlijke offerte aan te vragen.
Eenmalige kosten:
- Inschrijfkosten voor de vraagouder bedragen € 25,- per gezin
- Indien je wilt dat wij een gastouder voor jou zoeken, wordt er €75,- in rekening
gebracht, wanneer wij daadwerkelijk slagen in deze zoektocht.
Nettokosten en inschrijven
Bovenstaande prijzen geven de brutokosten van de kinderopvang weer. Met onze
rekentool reken je uit hoeveel kinderopvangtoeslag je terugkrijgt en wat je nettokosten
zijn. In een persoonlijk gesprek geven we graag extra uitleg!
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