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Prijslijst Quadrant Kindercentra 2023 

DAGOPVANG TOTAAL  
52 weken m.u.v. nationaal erkende feestdagen.  
 

Reguliere opvang 
(uurtarief: € 9,25) 

Openingstijd Per maand (aantal uren) 

1 dag 07.30 – 18.30 € 440,91 (47:40) 

 
Op een aantal locaties hebben wij ruimere openingstijden. Wil je hier gebruik van maken, vraag dan verlengde opvang aan. 
 

 Verlengde  opvang Openingstijd Per maand 

1 dag incl vroege ochtend 
(alleen op de Harlekijn, Villa Kakelbont en 
Petteflet) 

07.00 – 18.30 € 460,96 (49:50) 

DAGOPVANG SCHOOLWEKEN  
Geen opvang tijdens basisschoolvakanties (regio Midden) en nationaal erkende feestdagen. 

Op aanvraag is opvang tijdens vakanties mogelijk, tegen een uurprijs van € 9,88. Voor deze extra opvang kan ook kinderopvangtoeslag 
worden verkregen. 

 

Reguliere opvang 
(uurtarief € 9,88) 

Openingstijd Per maand (aantal uren) 

1 dag 07.30 – 18.30 € 371,32 (37:35) 

 

 Verlengde  opvang Openingstijd Per maand 

1 dag incl vroege ochtend 
(alleen op de Harlekijn, Villa Kakelbont en 
Petteflet) 

07.00 – 18.30 € 388,20 (39:18) 

 

QFLEXIBEL 
flexibele en/of korte opvang  
 

Qflexibel 
(alleen op  de Harlekijn, de Petteflet en 
Villa Kakelbont)       
(uurtarief: € 10,45) 

Q-blokken Per keer 

6 uur 07.00 – 13.00 € 62,70 

4 uur 09.00 – 13.00 € 41,80 

3 uur 13.00 – 16.00 € 31,35 

5,5 uur 13.00 – 18.30 € 57,48 

 

DE TARIEVEN 

De tarieven zijn inclusief Pampers luiers, vers fruit, broodmaaltijden en drinken. Voor baby’s hebben wij Nutrilon of  

Friso 1 of Friso 2. Tevens is een vrijblijvende keuze voor opvolgmelk van Nutrilon of Friso mogelijk. 

Combinaties van diensten zijn mogelijk. Facturen ontvang je gratis per e-mail. Op jouw verzoek kunnen de facturen per post verstuurd 

worden. De kosten zijn dan € 5,00 per maand. 

KENNISMAKINGSPERIODE 

Voordat je kind gebruik kan maken van de volledige contractomvang per week, wordt er tijdens een intakegesprek op het kindercentrum een 

kennismakingsperiode voor jouw kind besproken. Voor deze periode die ongeveer 2 weken beslaat, wordt een vaste (gereduceerde) prijs van    

€ 140,- in rekening gebracht. Deze kennismakingsperiode gaat in op de ingangsdatum van het contract. Voor Qflexibel is er een wenperiode 

van 2 weken met in elke week 2 blokken van 4 uur. De kosten hiervan zijn € 150,-. De wenperiode is verplicht bij start van een nieuwe 

plaatsing. 
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EXTRA OPVANG   
Quadrant biedt de mogelijkheid om extra opvang aan te vragen. Dit kan je alleen doen als je een actieve plaatsingsovereenkomst hebt. 
Hiervoor kun je dan eventueel opgebouwde ruiluren inzetten. Je hebt hier geen recht op, wij bieden dit als service. De extra uren kunnen ook 
op factuur worden aangevraagd. Aanvragen moeten altijd eerst goedgekeurd worden. Voor extra afgenomen opvang kan ook 
kinderopvangtoeslag worden verkregen De uitgebreide spelregels lees je in ons Welkomboekje. 
 

KINDEROPVANGTOESLAG AANVRAGEN 

Voor je aanvraag kinderopvangtoeslag vind je in bovenstaande tabel de vaste maandprijs, het gemiddeld aantal uren per maand en het 
uurtarief. 
Let op: je moet kinderopvangtoeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin je recht op de toeslag hebt. Vraag je dit later aan, 
dan loop je een deel van de toeslag mis. 
 

https://www.quadrantkindercentra.nl/naar-het-kdv/

