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Tarieven
Standaard overeenkomst 48 weken
Berekening op basis van 10 uur per dag x 48 weken, verdeeld over 12 gelijke
maandfacturen x aantal dagen opvang per week. Een specifiek kostenoverzicht
(totaalbedrag per jaar/maand) is aan te vragen via info@pippihuis.nl.
Hele
dagopvang

Uurprijs

Maandprijs Maanduren

1 dag

€ 9,75

€ 390,00

40

2 dagen

€ 9,39

€ 751,00

80

3 dagen

€ 9,39

€ 1.126,80

120

4 dagen

€ 9,39

€ 1.502,40

160

Flexibele
dagopvang

Uurprijs

Maandprijs Maanduren

Halve dag a € 10,75
5 uur*

€ 215,00

*Van 08.00-13.00 of 13.00-18.00 uur.
Overige tarieven

Uurprijs

Ad hoc opvang*

€ 12,00

Extra begeleiding groep

€ 14,00

Extra begeleiding
individueel

€ 17,00

Ophalen na
18.00**

€ 13,50

Voor 08.00 of na 18.00

€ 13,50

*per half uur
**tot uiterlijk 18.15 uur.
*Zie ook aanvullende diensten.
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Het tarief is inclusief:
Een eigen rugtas met naam, naambordje (voor mandje in gang), heen en weer schriftje,
luiers (eco), billendoekjes, verzorgingsproducten en zonnebrandcrème, biologische
voeding, verse warme maaltijden, muziek op schoot, creatieve en kunstzinnige vaklessen,
jaarfeestvieringen, yoga, sherborne, bewegingspedagogiek, ouderactiviteiten,
ouderavonden en oudergesprekken aan huis, overdracht naar de basisschool en activiteiten
en uitstapjes voor zover zonder meerkosten*
Uitstapjes
‘t Pippi Huis streeft er naar om minimaal een keer in de maand uitstapjes te maken die de
totale ontwikkeling van het kind ondersteunen of verrijken. In de meeste gevallen zullen
deze uitstapjes geen extra kosten met zich meebrengen. Deze uitstapjes zullen in de
Nieuwsbrief worden aangekondigd en zijn vaak seizoensgebonden. Mochten er wel extra
entreekosten of andere meerkosten zijn, dan zullen dit vooraf aan de ouders melden. Na
toestemming van de ouder (s) zullen we het kind inschrijven voor het uitstapje en de
meerkosten achteraf factureren. Uiteraard streven we naar kostendekkende uitstapjes.
Wat nemen ouders mee naar ’t Pippi Huis?
Melkvoeding (poeder- of moedermelk), koeltasje (bij moedermelk), voeding/babyhapjes
zolang het kind nog niet ‘met de pot mee-eet’, babyfles/flessenspenen, sloffen, reserveen extra kleding*, buiten-/skipak regenlaarzen of buitenschoenen en eventueel een
knuffel en slaapzak (in overleg).
*Passend bij het seizoen: in de zomer zwemkleding/-luier, en zonnehoedje en voor de herfst/winter
muts, handschoenen met koord en evt. een extra maillot.

