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Kinderdagverblijf 
    

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

‘t…huys Kaatsheuvel‘t…huys Kaatsheuvel‘t…huys Kaatsheuvel‘t…huys Kaatsheuvel    
                         Hoofdstraat 21, 

Vossenbergselaan 13,Vossenbergselaan 13,Vossenbergselaan 13,Vossenbergselaan 13, 

Informatie en pedagogisch beleid 
 

 

Correspondentieadres:Correspondentieadres:Correspondentieadres:Correspondentieadres:    

Fam. Mensink Vossenbergselaan 13,  5171 CA Kaatsheuvel  
 tel.  0416-276869 of overdag op 0416-283792 (Hoofdstraat 21). 

thuys@home.nl 
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Prijzen tabelPrijzen tabelPrijzen tabelPrijzen tabel    voor het kalenderjaar voor het kalenderjaar voor het kalenderjaar voor het kalenderjaar 2014201420142014        kinderdagverblijf ‘t..huyskinderdagverblijf ‘t..huyskinderdagverblijf ‘t..huyskinderdagverblijf ‘t..huys    
    

Opvang voor 48 weken per jaar (inclusief vakantie sluiting) HoofdstraatOpvang voor 48 weken per jaar (inclusief vakantie sluiting) HoofdstraatOpvang voor 48 weken per jaar (inclusief vakantie sluiting) HoofdstraatOpvang voor 48 weken per jaar (inclusief vakantie sluiting) Hoofdstraat    

pakket 1Apakket 1Apakket 1Apakket 1A    vanvanvanvan    tottottottot    urenurenurenuren    tarief tarief tarief tarief     wekenwekenwekenweken    
    maandelijks per maandelijks per maandelijks per maandelijks per 

dagdeel dagdeel dagdeel dagdeel     
ochtend daochtend daochtend daochtend dagdeelgdeelgdeelgdeel    08.0008.0008.0008.00    13.0013.0013.0013.00    5555            €                    6,706,706,706,70        48484848        €                        134,00134,00134,00134,00        
middag dagdeelmiddag dagdeelmiddag dagdeelmiddag dagdeel    13.0013.0013.0013.00    18.0018.0018.0018.00    5555            €                            6,706,706,706,70        48484848        €                        134,00134,00134,00134,00        

pakket 2Apakket 2Apakket 2Apakket 2A                                                    
ochtend dagdeelochtend dagdeelochtend dagdeelochtend dagdeel    07.3007.3007.3007.30    13.0013.0013.0013.00    5,55,55,55,5            €                            6,706,706,706,70        48484848        €                        147,40147,40147,40147,40        
middag dagdeelmiddag dagdeelmiddag dagdeelmiddag dagdeel    13.0013.0013.0013.00    18.0018.0018.0018.00    5555    €                                6,706,706,706,70    48484848        €                        134,00134,00134,00134,00        

Verlengde ochtendopvangVerlengde ochtendopvangVerlengde ochtendopvangVerlengde ochtendopvang    07.3007.3007.3007.30    15.0015.0015.0015.00    7,07,07,07,0            €                                6,706,706,706,70        48484848        €                        187,60187,60187,60187,60        
Flexibele opvang per Flexibele opvang per Flexibele opvang per Flexibele opvang per ddddagdeelagdeelagdeelagdeel             

Ruildagen per kalender jaarRuildagen per kalender jaarRuildagen per kalender jaarRuildagen per kalender jaar    binnen uw keus van 48 of 52 weken.binnen uw keus van 48 of 52 weken.binnen uw keus van 48 of 52 weken.binnen uw keus van 48 of 52 weken.    
Bij keus van 48 weken kunnen er geen ruildagen vallenBij keus van 48 weken kunnen er geen ruildagen vallenBij keus van 48 weken kunnen er geen ruildagen vallenBij keus van 48 weken kunnen er geen ruildagen vallen    in de vakantie weken.in de vakantie weken.in de vakantie weken.in de vakantie weken.    

Opvang voor 52 weken per jaar Opvang voor 52 weken per jaar Opvang voor 52 weken per jaar Opvang voor 52 weken per jaar HoofdstraatHoofdstraatHoofdstraatHoofdstraat    

pakket 1Bpakket 1Bpakket 1Bpakket 1B    vanvanvanvan    tottottottot    urenurenurenuren    tarief tarief tarief tarief     wekenwekenwekenweken    
    maandelijks per maandelijks per maandelijks per maandelijks per 

dagdeel dagdeel dagdeel dagdeel     
ochtend dagdeelochtend dagdeelochtend dagdeelochtend dagdeel    08.0008.0008.0008.00    13.0013.0013.0013.00    5555    €                6,706,706,706,70        52525252        €                        145,17145,17145,17145,17    
middag dagdeelmiddag dagdeelmiddag dagdeelmiddag dagdeel    13.0013.0013.0013.00    18.0018.0018.0018.00    5555        €                6,706,706,706,70        52525252        €                        145,17145,17145,17145,17        

pakket 2Bpakket 2Bpakket 2Bpakket 2B                                                    
ochtend dagdeelochtend dagdeelochtend dagdeelochtend dagdeel    07.3007.3007.3007.30    13.0013.0013.0013.00    5,55,55,55,5        €                6,706,706,706,70        52525252        €                    159,68159,68159,68159,68    
middag dagdeelmiddag dagdeelmiddag dagdeelmiddag dagdeel    13.0013.0013.0013.00    18.0018.0018.0018.00    5555        €                6.466.466.466.46        52525252        €                        145,17145,17145,17145,17    
middag dagdeelmiddag dagdeelmiddag dagdeelmiddag dagdeel    13.0013.0013.0013.00    18.3018.3018.3018.30    5,55,55,55,5        €                6.466.466.466.46        52525252                    €                        159,68159,68159,68159,68    ****    

*Op aanvraag*Op aanvraag*Op aanvraag*Op aanvraag    
Ruildagen per kalenRuildagen per kalenRuildagen per kalenRuildagen per kalender jaar : aantal vaste dagdelen per week maal 2.der jaar : aantal vaste dagdelen per week maal 2.der jaar : aantal vaste dagdelen per week maal 2.der jaar : aantal vaste dagdelen per week maal 2.    

    
Alle Alle Alle Alle extra opvang wordt per uur naberekend per dagdeel of voor extra opvang wordt per uur naberekend per dagdeel of voor extra opvang wordt per uur naberekend per dagdeel of voor extra opvang wordt per uur naberekend per dagdeel of voor 6,706,706,706,70    per per per per 
uuruuruuruur....    
    
    
telefoontelefoontelefoontelefoonnummer per groep:nummer per groep:nummer per groep:nummer per groep:    
Vosjes Vosjes Vosjes Vosjes         0416041604160416----283792283792283792283792        ((((    Ook algemeen nummerOok algemeen nummerOok algemeen nummerOok algemeen nummer))))    
WolfjesWolfjesWolfjesWolfjes        0416041604160416----283529283529283529283529    
JagertjesJagertjesJagertjesJagertjes        0416041604160416----283892283892283892283892    
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Inschrijfformulier deel 1Inschrijfformulier deel 1Inschrijfformulier deel 1Inschrijfformulier deel 1. 

 
Achternaam en voorletter vader  :  
Achternaam en voorletter moeder: 
Een -oudergezin    : 
Gehuwd of samenwonend  : 
Roepnaam kind                    :     
Geboortedatum kind    :   
Burger service nummer Kind  : 
Adres                             : 
Postcode                          : 
Woonplaats                        : 
Telefoonnummer thuis             : 
E-mailadres     : 
Religie     : 
Culturele identiteit    : 
Namen broertjes/zusjes  : 
Huisarts                          : 
Telefoonnummer huisarts          : 
 
Welke dag/ dagdeel/ dagdelen komt het kind ons kinderdagverblijf bezoe-
ken: 
    
Maandag    Dinsdag    Woensdag    Donderdag    Vrijdag  Maandag    Dinsdag    Woensdag    Donderdag    Vrijdag  Maandag    Dinsdag    Woensdag    Donderdag    Vrijdag  Maandag    Dinsdag    Woensdag    Donderdag    Vrijdag    
 
morgen       morgen       morgen         morgen            morgen  
middag        middag       middag         middag            middag 
(aanstrepen wat van  toepassing is). 
 
Datum binnenkomst aanmelding       : 
Datum plaatsingsmogelijkheid vanaf :   
 
Polisnummer WA-verzekering         : 
 
Kind wordt ingeschreven op groep   : 
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InschrijfformuInschrijfformuInschrijfformuInschrijfformulier deel 2lier deel 2lier deel 2lier deel 2. 

 
Naam ouders/ verzorgers       : 
    
Vader    Vader    Vader    Vader                         : 
 
                  Bereikbaar bijBereikbaar bijBereikbaar bijBereikbaar bij  
Naam bedrijf/ instelling      : 
Adres                            : 
Postcode                        : 
Woonplaats                      :  
Telefoonnummer bedrijf         : 
Toestel                         : 
Bereikbaar                      :   ja/ nee 
Van                              :        uur. 
Tot                              :        uur.         
Bijzonderheden               : 
 
Moeder           Moeder           Moeder           Moeder                                                       
 
                 Bereikbaar bijBereikbaar bijBereikbaar bijBereikbaar bij 
Naam bedrijf/ instelling       : 
Adres                            : 
Postcode                        : 
Woonplaats                      : 
Telefoonnummer bedrijf         : 
Toestel                         : 
Bereikbaar                      :   ja/ nee  
Van                              :        uur. 
Tot                              :        uur. 
Bijzonderheden                 : 
 
Inschrijfgeld  15,.00 Euro is wel/ niet voldaan. 
 
Ouders/ verzorgers gaan akkoord met voorwaarden zoals deze 
beschreven zijn in het informatieboekje. 
 
Naam     Naam     Naam     Naam                     :                       Handtekening::                       Handtekening::                       Handtekening::                       Handtekening:    
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VVVVaccinatiegraad.accinatiegraad.accinatiegraad.accinatiegraad. 

 
Omdat wij op de hoogte moeten zijn van de vaccinatie van uw kind 
vragen wij u per inenting ons middels een coupon op de hoogte te houden. 
 

 

BMR    ,rond de veertien maanden                                      

Naam Kind        …………………………………………………………… 
Datum inenting ………………………………………………… 
 

 

DKTP4+ Hib4,rond de tien maanden  

Naam Kind        …………………………………………………………… 
Datum inenting ………………………………………………… 
 
 

 

DKTP3+ Hib3,rond de vier maanden 

Naam Kind        …………………………………………………………… 
Datum inenting ………………………………………………… 
 
 

 

DKTP2+ Hib2,rond de drie maanden 

Naam Kind        …………………………………………………………… 
Datum inenting ………………………………………………… 
 
 

 

DKTP1+ Hib1,rond de acht weken  

Naam Kind        …………………………………………………………… 
Datum inenting ………………………………………………… 
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Bijlage I, behorende bij artikel 6 van het 

Besluit kinderopvangtoeslag 

Kinderopvangtoeslagtabel 2014 

(gezamenlijk) toetsingsinkomen 
tegemoetkoming Rijk als percentage 

van de kosten van kinderopvang 

      
eerste kind 

tweede e.v. 

kind 

Lager dan €  17,575   90.7% 93.3% 

€  17,576 €  18,745   89.1% 93.3% 

€  18,746 €  19,915   88.1% 93.3% 

€  19,916 €  21,085   87.4% 92.9% 

€  21,086 €  22,256   86.7% 92.9% 

€  22,257 €  23,425   86.0% 92.9% 

€  23,426 €  24,596   85.0% 92.9% 

€  24,597 €  25,763   84.2% 92.9% 

€  25,764 €  27,022   83.4% 92.7% 

€  27,023 €  28,280   82.6% 92.2% 

€  28,281 €  29,538   81.5% 91.9% 

€  29,539 €  30,796   80.9% 91.6% 

€  30,797 €  32,056   79.9% 91.6% 

€  32,057 €  33,314   79.0% 91.4% 

€  33,315 €  34,603   78.2% 91.0% 

€  34,604 €  35,894   77.3% 90.8% 

€  35,895 €  37,184   76.5% 90.6% 

€  37,185 €  38,474   75.6% 90.0% 

€  38,475 €  39,766   74.5% 89.8% 

€  39,767 €  41,056   74.0% 89.5% 

€  41,057 €  42,346   73.0% 89.5% 

€  42,347 €  43,636   72.3% 89.2% 

€  43,637 €  45,047   71.2% 89.0% 

€  45,048 €  47,811   69.4% 88.5% 

€  47,812 €  50,576   68.5% 87.7% 

€  50,577 €  53,342   67.1% 87.1% 

€  53,343 €  56,108   64.5% 86.6% 

€  56,109 €  58,872   61.8% 86.3% 

€  58,873 €  61,638   59.1% 85.5% 

€  61,639 €  64,403   56.3% 85.0% 

€  64,404 €  67,168   53.5% 84.4% 

€  67,169 €  69,935   50.9% 83.6% 

€  69,936 €  72,699   48.2% 83.1% 

€  72,700 €  75,466   45.5% 82.6% 

€  75,467 €  78,231   42.6% 82.3% 

€  78,232 €  80,995   39.9% 81.5% 
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Bijlage I, behorende bij artikel 6 van het 

Besluit kinderopvangtoeslag 

Kinderopvangtoeslagtabel 2014 

(gezamenlijk) toetsingsinkomen 
tegemoetkoming Rijk als percentage 

van de kosten van kinderopvang 

€  80,996 €  83,760   37.3% 81.1% 

€  83,761 €  86,581   34.5% 80.5% 

€  86,582 €  89,413   32.0% 79.7% 

€  89,414 €  92,245   29.6% 79.2% 

€  92,246 €  95,076   27.0% 78.8% 

€  95,077 €  97,909   24.4% 78.4% 

€  97,910 € 100,741   21.7% 77.6% 

€ 100,742 € 100,573   19.0% 77.0% 

€ 103,574 € 106,405   18.0% 76.5% 

€ 106,406 € 109,236   18.0% 75.9% 

€ 109,237 € 112,069   18.0% 75.5% 

€ 112,070 € 114,900   18.0% 74.7% 

€ 114,901 € 117,732   18.0% 74.1% 

€ 117,733 € 120,564   18.0% 73.0% 

€ 120,565 € 123,395   18.0% 72.6% 

€ 123,396 € 126,228   18.0% 71.8% 

€ 126,229 € 129,061   18.0% 70.7% 

€ 129,062 € 131,892   18.0% 70.1% 

€ 131,893 € 134,724   18.0% 69.1% 

€ 134,725 € 137,556   18.0% 68.5% 

€ 137,557 € 140,388   18.0% 67.7% 

€ 140,389 € 143,220   18.0% 67.0% 

€ 143,221 € 146,052   18.0% 66.2% 

€ 146,053 € 148,883   18.0% 65.1% 

€ 148,884 € 151,715   18.0% 64.5% 

€ 151,716 € 154,547   18.0% 63.7% 

€ 154,548 € 157,379   18.0% 62.9% 

€ 157,380 € 160,211   18.0% 62.1% 

€ 160,212 € 163,044   18.0% 61.4% 

€ 163,045 € 165,875   18.0% 60.6% 

€ 165,876 € 168,707   18.0% 59.8% 

€ 168,708 € 171,539   18.0% 59.2% 

€ 171,540 En hoger   18.0% 58.2% 

 


