
 

 

Prijslijst 2023  

 

Uurtarief 

 

Het losse uurtarief voor de dagopvang bedraagt  € 9,20 per uur 

 

Er kan per uur ( of een deel daarvan) opvang worden afgenomen. De uren komen op een contract te staan en 

worden over het hele jaar doorberekend. Eventuele verzuimdagen kunnen in overleg binnen drie weken 

worden ingepland indien dit ten aanzien van de bezetting mogelijk is. Dit geldt niet bij afwezigheid in 

verband met ziekte. Eventuele extra opvang kan altijd via een strippenkaart geregeld worden. 

De betaling dient te worden voldaan in 12 maandelijkse termijnen.  

 

Facturering 

Het kinderdagverblijf factureert de verschuldigde bedragen in de tweede week van de betreffende 

kalendermaand. Dit betekent dat het verschuldigde bedrag dan automatisch van uw rekening wordt 

afgeschreven (via een automatische incasso). 

Mocht de incasso niet goed gaan, dan s.v.p. binnen 1 week het bedrag zelf overboeken naar rekeningnr.  

NL95 RABO 0104814799, ten name van Kinderdagverblijf Robbedoes. Vermeld naam en factuurnummer. Als 

het bedrag niet tijdig overgemaakt is, dan  kan het kind per direct geweigerd worden. 

 

Strippenkaart 

Indien U van extra uren gebruik wilt maken geschiedt de betaling middels een strippenkaart. Deze 

strippenkaart vertegenwoordigt een bepaalde waarde en dient vooraf aangeschaft te worden. 

Er zijn 2 soorten strippenkaarten: 

 

Strippenkaart van 5 extra uren, prijs € 46,00.  

Strippenkaart van 10 extra uren, prijs € 92,00.  

  

 

Subsidie van de gemeente Maasgouw: 

 

Als U inwoner bent van de Gemeente Maasgouw, dan hebt U in bepaalde gevallen recht op subsidie voor een 

peuterplek. In de volgende gevallen wordt er subsidie verleend door de Gemeente: 

 

 

Een of beide ouders zijn werkeloos: 

 

Als 1 of beide ouders werkeloos worden dan hebben ze nog recht op 6 maanden kinderopvangtoeslag. Na 

deze 6 maanden vervalt de toeslag en kunnen ouders aanspraak maken op subsidie van de gemeente. Ouders 

moeten dan een verklaring tekenen dat ze geen recht meer hebben op kinderopvangtoeslag. Deze verklaring 

kunnen ze bij de leidinggevenden opvragen. De voorwaarden is dat een peuter dan 2 dagdelen gebruik maakt 

van het peuterprogramma. 

Ouders betalen voor deze 2 dagdelen € 14,80 per week. De Gemeente betaalt de rest rechtstreeks aan 

Robbedoes. 

Kinderdagverblijf Robbedoes 
Sportparklaan 60 
6097 CW  Heel  
Tel. 06-40685213 
 
Postadres:  
Wijngaardstraat 10 
6075 NC  Herkenbosch 
 
Bankrekening Rabobank: 
NL95 RABO 0104814799      

 



 

 

 

Er is maar 1 werkende ouder: 

 

Als er maar 1 ouder werkt dan ontvangen ouders geen kinderopvangtoeslag. Ouders komen in dat geval in 

aanmerking voor subsidie van de gemeente. Ouders dienen dan een IB 60 formulier in te vullen waarin ze 

verklaren dat er maar 1 ouder werkt. De voorwaarden is dat een peuter dan 2 dagdelen gebruik maakt van 

het peuterprogramma. 

Ouders betalen voor deze 2 dagdelen € 14,80 per week. De Gemeente betaalt de rest rechtstreeks aan 

Robbedoes. 

 

Het kind heeft een taalachterstand: 

 

Als U kind via het consultatiebureau een indicatie heeft voor een taalachterstand dan kan U ook een 

subsidie ontvangen via de gemeente. De voorwaarde is dat het kind dan wel 10 uur per week deelneemt aan 

het peuterprogramma. Als dit het geval is, neem dan even contact op met de leidinggevenden, zij kunnen U 

uitleggen hoeveel subsidie U kunt ontvangen. 

 

 

 

 

Bovengenoemde prijzen gelden per 1-1-2023. 


