Tarievenoverzicht 2022
Dienst

Tarief

Uitleg

Inschrijfkosten

GRATIS

Wij rekenen geen kosten voor het inschrijven.

Bureaukosten

€1,per uur per kind*

standaard

Je betaalt door dit tarief naar wat je aan uren gebruikt.
Neem je tijdelijk minder uren af, dan gaan de
bureaukosten ook omlaag.
* Per gezin geldt er een minimum van €50,- en maximum van
€125,- per maand aan bureaukosten. Minimale looptijd van een
overeenkomst is twee maand.

Bureaukosten

€5,- per maand **

extra gastouder

Wanneer je een extra gastouder hebt, betaal je voor
minimaal 5 uur aan opvang.
** Zodra je (tijdelijk) gebruikt maakt van deze gastouder, worden
de bureaukosten berekend volgens de standaard. Neem je geen
uren af, dan wordt er €5,- berekend aan bureaukosten.

Uurtarief
gastouder
Uurtarief Nanny
/gastouder aan
huis

Varieert tussen de
€5,25 - €7,per uur per kind

Iedere gastouder is een zelfstandige en hanteert daarom
zijn/haar eigen uurtarief en eventuele
onkostenvergoeding.

Tenminste het wettelijk
minimumloon
per uur. ***

Een Nanny dient in ieder geval het wettelijk minimumloon
per uur te ontvangen. Haar werkzaamheden vallen onder
de dienstverlening aan huis, waardoor hij/zij onder
andere niet meer dan 3 dagen per week in huis van de
ouder mag werken. Mag de Nanny in jouw huis ook
kinderen van andere gezinnen opvangen? Dan zijn er
gunstige tarieven mogelijk. Informeer bij ons!
Extra kosten zouden mogelijk de leges kunnen zijn voor
het registreren van locatie en gastouder in het LRK.
*** Per 1-1-2022 bij ＞21 jr. € 12,94 incl. vakantiegeld + uren.

Tante Vroesh denkt graag met je mee. Wij zijn een regionaal, persoonlijk en betrokken gastouderbureau,
waarbij veel mogelijkheden bespreekbaar zijn. Daarnaast zijn wij een transparante organisatie die haar
administratie online voert. Dit is voor ouders en gastouders een pré om onder andere de rechtmatigheid
van de kinderopvangtoeslag te kunnen verantwoorden.
Het doel van Tante Vroesh is dat kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen bij een gastouder en
dat ze daar met plezier vertoeven.
Zie volgende pagina voor extra opties.

Meer informatie of kennismaken met ons? Neem gerust contact op
Tante Vroesh is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
Op al onze aanbiedingen en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Extra opties
Bureaukosten

€5,- per maand **

voor extra
gastouder/
vervangende
gastouder

Wanneer je een extra gastouder hebt, betaal je voor
minimaal 5 uur aan opvang.
** Zodra je (tijdelijk) gebruikt maakt van deze gastouder,
worden de bureaukosten berekend volgens de standaard. Neem
je geen uren af, dan wordt er €5,- berekend aan bureaukosten.
Voor dit tarief kunnen wij twee keer per jaar deze extra
overeenkomsten tot stand brengen. Als Tante Vroesh vaker dan
twee keer overeenkomsten maakt ten behoeve van een extra /
vervangende gastouder dan adviseren wij hier een doorlopende
overeenkomst van te maken. Wil je dit liever niet, dan brengen
wij bij het maken van de derde overeenkomst met een extra/
vervangende gastouder een bedrag van €60 in rekening.

Extra
dienstverlening

Prijs op aanvraag

Kinderopvangtoeslag

GRATIS

Opleiding HZW
2 voor
gastouder

Afhankelijk van
opleider

Extra diensten, zoals scholing, EHBO, inschakelen van een
professional. Sommige diensten worden gratis
aangeboden, andere tegen vergoeding.
Wij bieden gratis deze hulp (service) aan bij het regelen
van de Kinderopvangtoeslag.
Wij informeren je graag over de erkende opleidingen voor
gastouderschap. Als je met ons gaat samenwerken kan je
je opleidingskosten volledig terugverdienen. Vraag ons!

Meer informatie of kennismaken met ons? Neem gerust contact op
Tante Vroesh is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
Op al onze aanbiedingen en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

