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 KINDERDAGVERBLIJF       0 - 4 JAAR 
 

indercentrum Le Garage biedt reguliere en een kleinschalige variant dagopvang aan. De kleinschalige dagopvang vindt plaats 

bij de verticale groep “De Limoezine”. De tarieven voor De Limoezine liggen 10% hoger dan de reguliere dagopvang.  

Onze dagopvang is geopend van maandag tot en met vrijdag van 06:30 tot 18:30 uur. De dagopvang is ingedeeld in 2 dagdelen 

van 07:30 tot 13:00 uur en van 13:00 tot 18:30 uur. Wenst u opvang vanaf 06:30 uur, dan is dit uur apart aan te vragen.  

Bij een 40 weken pakket neemt u alleen kinderopvang af gedurende de schoolweken (dit betreft opvang gedurende het jaar met 

uitzondering van de landelijk vastgestelde schoolvakanties in de regio zuid). Bij een 46 weken pakket neemt u kinderopvang af 

gedurende het gehele jaar, met uitzondering van de 6 weken schoolvakantie (dit betreffen de landelijk vastgestelde 6 weken 

zomervakantie conform de schoolvakantie van de regio zuid). Bij een 52 weken pakket neemt u kinderopvang af gedurende alle 

weken van het jaar. Meer informatie over bovenstaande pakketten treft u in onze informatiegids aan, welke ook op     

www.legarage-kinderopvang.nl te raadplegen is. 

Voor alle pakketten wordt een gemiddelde maandprijs vastgesteld. Dat betekent, dat u een heel jaar, ook in de vakantieweken 

hetzelfde bedrag betaalt. 

Losse flexibele uren behoren ook tot de mogelijkheid. Deze uren zijn tevens te combineren met een vast dagdeel. Zo kunt u de 

opvang voor uw zoon of dochter zelf inplannen zoals u de opvang wenst! De flexibele losse uren hebben een minimale afname van 

2 uur per keer. Het tarief voor losse flexibele uren ligt hoger, maar bij een vaste afname van minimaal 3 dagdelen reguliere 

dagopvang betaalt u voor flexibele uren dezelfde uurprijs als bij het vaste dagdeel. Hierbij is de minimum afname 1 uur aansluitend 

aan een regulier dagdeel. Wanneer u kiest voor flexibele opvang, dan bestaat de kans dat we de opvang niet altijd kunnen 

honoreren.  

De tarieven op dit overzicht zijn bruto bedragen. Hiervan betaalt u maar een deel zelf. Na aanvraag van de kinderopvangtoeslag 

ontvangt u van de Belastingdienst een inkomensafhankelijke bijdrage. Hoeveel deze bijdrage is kunt u berekenen door middel van 

een proefberekening via www.toeslagen.nl. 

Reguliere dagopvang 

Le Garage 
Uren per 
dagdeel 

Uren per 
maand 

Bruto uurprijs 
Tarief per 

maand 

52-wekenpakket  5,5 23,83 € 8,58  € 204,46  

46-wekenpakket  5,5 21,08 € 8,97 € 189,09  

40-wekenpakket  5,5 18,33 € 9,35  € 171,39  

  
  

 
        

De Limoezine 
Uren per 
dagdeel 

Uren per 
maand 

Bruto uurprijs 
Tarief per 

maand 

52-wekenpakket  5,5 23,83 € 9,44  € 224,96 

46-wekenpakket  5,5 21,08 € 9,87 € 208,06  

40-wekenpakket  5,5 18,33 € 10,29  € 188,62  

                

Extra mogelijkheden 

 
Bruto uurprijs   

 Le Garage 
Bruto uurprijs   
 De Limoezine 

Losse flexibele uren  € 9,61 € 10,57 
 

De tarieven zijn geldig van 1 januari 2209 tot en met 31 december 2020, wijzigingen voorbehouden. 
Onze Algemene Voorwaarden Kinderopvang zijn van toepassing op deze tarieven. 
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http://www.legarage-kinderopvang.nl/


 

 BUITENSCHOOLSE OPVANG       4 - 13 JAAR 
 

w kind opvangen buiten schooltijden? Dat kan bij Kindercentrum Le Garage! Uw zoon of dochter is welkom van maandag 

tot en met vrijdag van 06:30 tot 18:30 uur wanneer de basisschool is gesloten. Wij bieden voor- en naschoolse opvang 

en opvang tijdens vakantie- en les vrije dagen van de basisschool. 

 
Reguliere en flexibele buitenschoolse opvang worden gedurende de schoolweken in dagdelen afgenomen. Voorschoolse opvang is 

van 06:30 tot 08:30 uur en naschoolse opvang van 15:00 tot 18:30 uur. Op een woensdag- en/of vrijdagmiddag zijn de dagdelen 

verdeeld van 12:00 tot 15:00 en van 15:00 tot 18:30 uur. Heeft u beide dagdelen nodig dan neemt u 2 dagdelen naschoolse 

opvang af. 

 
Bij een 40 weken pakket neemt u alleen kinderopvang af gedurende de schoolweken (dit betreft opvang gedurende het jaar met 

uitzondering van de landelijk vastgestelde schoolvakanties in de regio zuid). Bij een 46 weken pakket neemt u kinderopvang af 

gedurende het gehele jaar, met uitzondering van de 6 weken schoolvakantie (dit betreffen de landelijk vastgestelde 6 weken 

zomervakantie conform de schoolvakantie van de regio zuid). Bij een 52 weken pakket neemt u kinderopvang af gedurende alle 

weken van het jaar. Meer informatie over bovenstaande pakketten treft u in onze informatiegids aan, welke ook op www.legarage-

kinderopvang.nl te raadplegen is.                          

Losse flexibele uren tijdens schooldagen of in de schoolvakanties behoren ook tot de mogelijkheden. Deze uren zijn tevens te 

combineren met een vast dagdeel. Zo kunt u de opvang voor uw zoon of dochter zelf inplannen zoals u de opvang wenst.  

De flexibele losse uren worden gedurende schoolweken in dagdelen afgenomen, te weten van 06:30 tot 08:30 uur, 12:00 tot 15:00 

uur (alleen op woensdag en/of vrijdag) en 15:00 tot 18:30 uur. Aansluitend aan een regulier dagdeel is de minimale afname van 

flexibele opvang 1 uur en tijdens de schoolvakanties is de minimale afname 2 uur.  

Het tarief voor losse flexibele opvang ligt hoger, maar bij afname van minimaal 2 dagdelen reguliere naschoolse opvang kunt u 

tegen het tarief van uw pakket extra flexibele uren afnemen. 

 
Wanneer u kiest voor flexibele opvang, dan bestaat de kans dat we de opvang niet altijd kunnen honoreren.  
 
Voor de pakketten wordt een gemiddelde maandprijs vastgesteld. Dat betekent, dat u een heel jaar, ook in de vakantieweken 

hetzelfde bedrag betaalt. 

 
De tarieven op dit overzicht zijn bruto bedragen. Hiervan betaalt u maar een deel zelf. Na aanvraag van de kinderopvangtoeslag 

ontvangt u van de Belastingdienst een inkomensafhankelijke bijdrage. Hoeveel deze bijdrage is kunt u berekenen door middel van 

een proefberekening via www.toeslagen.nl. 

 Buitenschoolse opvang 

  

   

Uren per 
Dagdeel 

Uren per 
maand 

Bruto 
uurprijs 

Tarief per 
maand 

Voorschoolse opvang 06:30 – 08:30 
   

52-wekenpakket  2 8,67 € 7,37 € 63,90 

46-wekenpakket  2 7,67 € 7,89 € 60,52 

40-wekenpakket (alleen schoolweken) 2 6,67 € 8,25 € 55,03 

Naschoolse opvang 15:00 – 18:30 
   

52-wekenpakket 3,5 22,67 € 7,37 € 167,08 

46-wekenpakket  3,5 17,17 € 7,89 € 135,47 

40-wekenpakket (alleen schoolweken) 3,5 11,67 € 8,25 €  96,28 

Naschoolse opvang wo en/of vr  12:00 – 15:00    

52-wekenpakket  3 21,00 € 7,37 € 154,77 

46-wekenpakket   3 15,50 € 7,89 € 122,30 

40-wekenpakket  (alleen schoolweken) 3 10,00 € 8,25 €  82,50 

 

Extra mogelijkheden 

Losse flexibele uren  (bruto per uur) € 8,98 

 
De tarieven zijn geldig van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 wijzigingen voorbehouden. 

Onze Algemene Voorwaarden Kinderopvang zijn van toepassing op deze tarieven. 
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