
 

 

PRIJSLIJST 2021 

Kinderopvang Unikids 2.0 

Definitief v2.3 



 
 
 
 
 

Prijslijst 2021 Definitief v2.3                                                1van7 

Kinderopvang Unikids 2.0 

 

VERSIEBEHEER  

Versie Datum Wijziging 

1.0 31/08/13 Status definitief 

1.1 20/10/13 Layout aangepast naar Unikids 2.0 stijl. Geen prijs veranderingen! 

1.2 27/12/15 Titel aangepast naar 2015. Geen prijs veranderingen! 

1.3 29/04/15 Extra berekening opvang mogelijkheden toegevoegd, 40wkn, even/oneven wkn. 

Internet link belastingdienst aangepast. 

Hoofdstuk: “Gemiddelde maand van een kind” toegevoegd. 

Paragraaf: “Flexibiliteit contracten” toegevoegd, 

Tekst aanpassingen voor de leesbaarheid. 

1.4 23/12/15 Titel aangepast naar 2016.  

Openingstijden KDV aangepast.  

Uurtarief aangepast.  

Link voorbeeld berekening kinderopvang toeslag aangepast 

1.5 28/12/16 Titel aangepast naar 2017 

Uurtarief aangepast.  

Paragraaf: “Uitleg gemiddelde maand van een kind” toegevoegd 

Paragraaf: “Meer weten over Kinderopvang Unikids 2.0” toegevoegd 

1.6 03/01/18 Titel aangepast naar 2018 

Uurtarief aangepast.  

2.0 01/08/18 Adres aangepast naar Abdij van Bernestraat 199, 5037CG Tilburg 

2.1 01/01/19 Titel aangepast naar 2019. Geen prijs veranderingen! 

2.2 01/01/20 Titel aangepast naar 2020. Geen prijs veranderingen! 

2.3 01/01/21 Titel aangepast naar 2021. Prijs veranderingen 2021 
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Kinderopvang Unikids 2.0 

 

VOORWOORD 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Hartelijk welkom bij Kinderopvang Unikids 2.0. Wij waarderen uw interesse in onze kinderopvang en ho-

pen dat u ons het vertrouwen geeft voor de opvang van uw dierbaarste bezit. Wij zullen ons uiterste best 

doen om u en uw kind een prettige tijd te bezorgen op ons kinderdagverblijf. 

 
 

Met deze prijslijst willen wij u een helder beeld scheppen welke kosten er verbonden zijn aan de opvang 

van uw kind. Wilt u weten welke kwaliteit u kunt verwachten en wat er binnen de kosten is inbegrepen, 

dan nodigen we u graag uit om langs te komen. Bij ons kinderdagverblijf staat flexibiliteit bovenaan en is 

veel mogelijk, we praten u bij en bekijken samen welke mogelijkheden er zijn binnen onze kinderopvang.  

 
 

Wilt u liever alles rustig nalezen, de website www.unikids.nl is de bron voor de actuele informatie over 

kinderopvang Unikids 2.0, u vindt er het huishoudelijk reglement, algemene voorwaarden, pedagogisch 

beleid, openingstijden, sluitingsdagen en nieuws over ontwikkelingen binnen Kinderopvang Unikids 2.0 

en de kinderopvang in Tilburg. U kunt ook altijd stukken inzien bij het kinderdagverblijf of u kunt een 

papieren versie opvragen bij het team van Kinderopvang Unikids 2.0.  

 

 

Wij vertrouwen erop dat u en uw kind een plezierige tijd bij ons zullen hebben. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

http://www.unikids.nl/
http://www.unikids.nl/informatie/
http://www.unikids.nl/informatie/
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Kinderopvang Unikids 2.0 

 

PRIJSLIJST 

Het uurtarief is gebasseerd op de afspraken welke zijn gemaakt met de oudercommisie en de ouders. 

Periodiek worden deze afspraken besproken en volgen er eventuele wijzigingen. Voor meer informatie 

met betrekking tot wijzigingen van afspraken en de inbreng van de ouders en oudercommisie verwijzen 

wij naar het huishoudelijk reglement. Wilt u meer weten over de oudercommisie kunt u rechtstreeks con-

tact opnemen met oc@unikids.nl.  
 

Openingstijden 

Het kinderdagverblijf is het hele jaar door geopend, met uitzondering van de algemeen erkende Neder-

landse nationale feestdagen. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00-18.30uur. 

De reguliere openingstijd van het kinderdagverblijf is vanaf 7.30, op aanvraag is het mogelijk opvang te 

krijgen vanaf 7.00 in de ochtend.  
 

 

Informatie omtrent openingstijden, breng- en haaltijden en ons flexibel ruilbeleid kunt u vinden in het 

huishoudelijk reglement. 

Dagdelen 

Binnen het kinderdagverblijf wordt gerekend met dagdelen voor de opvang van uw kind. Één dagdeel staat 

gelijk aan 5,5uur wat een halve dag opvang betekend. 
 

Halve dag opvang ochtend  (één dagdeel):   7.30-13.00uur   

Halve dag opvang middag (één dagdeel):   13.00-18.30uur 

Hele dag opvang  (twee dagdelen):   7.30-18.30uur 
 

Tussen de middag bestaat de mogelijkheid een half of een heel uur verlengde opvang af te nemen. Dit 

kan tot 1 uur na een ochtend dagdeel of 1 uur voor het middag dagdeel. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid een half uur opvang voor het ochtend dagdeel af te nemen en gebruik 

te maken van de opvang vanaf 7.00 in de ochtend. Dit is op aanvraag. 

Minimale afname 

De minimale contract afname bedraagt 2 dagdelen per week. De dagdelen hoeven niet aaneengesloten te 

zijn en mogen verdeeld worden per week.  

Flexibiliteit contracten 

Er zijn diverse mogelijkheden om uw dagdelen in te zetten voor de opvang van uw kind. In de voorbeeld 

berekeningen in deze prijslijst zijn een aantal mogelijkheden verwerkt, Kinderopvang Unikids 2.0 streeft 

naar flexibiliteit in opvang naar behoefte. Contracten zijn flexibel aan te passen en moeten geen belem-

mering zijn voor de opvang van uw kind. 

Uurtarief 

Er wordt één uurtarief gehanteerd van €7,38, hierin is onder andere inbegrepen: eten, drinken en luiers. 

Het uurtarief geldt voor alle vormen van contracten bij het kinderdagverblijf. Het volledig overzicht van 

wat er is inbegrepen in het uurtarief kunt u vinden in het huishoudelijk reglement. Zie ook het kosten-

overzicht en voorbeeld berekening in deze prijslijst hoe het bedrag tot stand komt. 

Facturering 

U ontvangt elke eerste van de maand een factuur voor de betreffende maand. Het bedrag wordt berekend 

over de contractuele af te nemen dagdelen en eventuele extra opgenomen dagdelen in het vorig kwartaal.  

Kinderopvangtoeslag 

De tegemoetkoming vanuit de kinderopvangtoeslag is niet meegenomen in deze prijslijst, de kinderop-

vangtoeslag kent vele afhankelijkheden. Wilt u weten of u recht heeft op kinderopvangtoeslag, kijk dan op 

toeslagen belastingdienst voor de kinderopvang. 

http://www.unikids.nl/informatie/
http://www.unikids.nl/kinderdagverblijf-team/oudercommissie/
file:///C:/Users/Unikids/Documents/Kinderdagverblijf/Concept%20contracten/Ouder/Def%20Contract/Layout%20aanpassing/NL/Orgineel/oc@unikids.nl
http://www.unikids.nl/informatie/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/bedragen-kinderopvangtoeslag-2021
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Kinderopvang Unikids 2.0 

 

KOSTENOVERZICHT  

Wij hanteren één uurtarief, zowel voor 52 weken opvang, 40,41,42.. weken opvang, een extra dag etc.  

Onderstaande tabel geeft u een overzicht van de kosten voor het aantal dagdelen, welke u wenst af te 

nemen voor de opvang van uw kind per week. De tegemoetkoming vanuit de kinderopvangtoeslag is niet 

meegenomen in dit kostenoverzicht. Het uurtarief bij onze kinderopvang is lager dan het maximum uurta-

rief vanuit de kinderopvangtoeslag, wat betekent dat onze kosten binnen de kinderopvangtoeslag (2021 -  

€8,46 per uur) vallen en er geen extra ouderbijdrage wordt gerekend.  

 

 

Aantal 

dagdelen 

Aantal 

uren 

Kosten (€) 

per uur 

Kosten (€) 

per week 

2 11 € 7,38 € 81,18 

3 16,5 € 7,38 € 121,77 

4 22 € 7,38 € 162,36 

5 27,5 € 7,38 € 202,95 

6 33 € 7,38 € 243,54 

7 38,5 € 7,38 € 284,13 

8 44 € 7,38 € 324,72 

9 49,5 € 7,38 € 365,31 

10 55 € 7,38 € 405,90 

 

VOORBEELD BEREKENINGEN 

Onderstaand hebben wij enkele voorbeeld berekeningen toegevoegd. Dit zijn enkele voorbeelden van wat 

mogelijk is bij Kinderopvang Unikids 2.0. Staat uw berekening voor de opvang er niet bij of heeft u andere 

wensen, laat het ons weten. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden en komen samen tot een pas-

sende oplossing.  

 

Bent u opzoek naar een kinderopvang in Tilburg die echt flexibel is, bekijkt u dan: 

“Gemiddelde maand van een kind” onderaan in deze prijslijst. 

52 weken opvang per jaar 

Onderstaand voorbeeld berekening geeft de maandkosten weer voor de maand januari 2021. De bereke-

ning is gebasseerd op een afname van vrijdag een gehele dag opvang en woensdag een halve dag opvang 

voor de duur van 52 weken per jaar.  

 

ma 28-dec di 29-dec wo 30-dec do 31-dec vr 1-jan za 2-jan zo 3-jan

ma 4-jan di 5-jan wo 6-jan do 7-jan vr 8-jan za 9-jan zo 10-jan

ma 11-jan di 12-jan wo 13-jan do 14-jan vr 15-jan za 16-jan zo 17-jan

ma 18-jan di 19-jan wo 20-jan do 21-jan vr 22-jan za 23-jan zo 24-jan

ma 25-jan di 26-jan wo 27-jan do 28-jan vr 29-jan za 30-jan zo 31-jan

ma 1-feb di 2-feb wo 3-feb do 4-feb vr 5-feb za 6-feb zo 7-feb

Totaal aantal dagdelen 14 Contract dagen

Totaal aantal uren 77

Uurtarief € 7,38

Kosten per maand

0 0 1 0 2

0 0

0

€ 568,26

0 0 4 0 10

0 1 0 2

0 0 1 0 2

0 0

0 0 1 0 2

1 0 2

0 0 1 0 2

 

 



 
 
 
 
 

Prijslijst 2021 Definitief v2.3                                                6van7 

Kinderopvang Unikids 2.0 

 

40, 41,42… weken opvang per jaar (bv. geen opvang tijdens (school)vakanties) 

Onderstaand voorbeeld berekening geeft de maandkosten weer voor de maand januari 2021. De bereke-

ning is gebasseerd op een afname van vrijdag een gehele dag opvang en woensdag een halve dag opvang 

voor de duur van 40 weken per jaar. Eerste week januari is een schoolvakantie, deze week wordt dan ook 

niet in rekening gebracht.  

 

ma 28-dec di 29-dec wo 30-dec do 31-dec vr 1-jan za 2-jan zo 3-jan

ma 4-jan di 5-jan wo 6-jan do 7-jan vr 8-jan za 9-jan zo 10-jan

ma 11-jan di 12-jan wo 13-jan do 14-jan vr 15-jan za 16-jan zo 17-jan

ma 18-jan di 19-jan wo 20-jan do 21-jan vr 22-jan za 23-jan zo 24-jan

ma 25-jan di 26-jan wo 27-jan do 28-jan vr 29-jan za 30-jan zo 31-jan

ma 1-feb di 2-feb wo 3-feb do 4-feb vr 5-feb za 6-feb zo 7-feb

Totaal aantal dagdelen 12 Contract dagen

Totaal aantal uren 66 School vakantie

Uurtarief € 7,38

Kosten per maand

1 0 2

0 0 1 0 2

0 0

0 0 1 0 2

0 0 1 0 2

1 0 2

0 0

0

€ 487,08

0 0 4 0 8

0

0 0 1 0 2

 

Flexibele dagdelen opvang per jaar (bv. bij een flexibel dienstverband) 

Onderstaand voorbeeld berekening geeft de maandkosten weer voor de maand januari 2021. De bereke-

ning is gebasseerd op een ouder met een flexibel dienstverband voor twee dagen, elke twee weken krijgt 

zij een nieuw werkrooster waar Kinderopvang Unikids 2.0 rekening mee houdt.  

 

ma 28-dec di 29-dec wo 30-dec do 31-dec vr 1-jan za 2-jan zo 3-jan

ma 4-jan di 5-jan wo 6-jan do 7-jan vr 8-jan za 9-jan zo 10-jan

ma 11-jan di 12-jan wo 13-jan do 14-jan vr 15-jan za 16-jan zo 17-jan

ma 18-jan di 19-jan wo 20-jan do 21-jan vr 22-jan za 23-jan zo 24-jan

ma 25-jan di 26-jan wo 27-jan do 28-jan vr 29-jan za 30-jan zo 31-jan

ma 1-feb di 2-feb wo 3-feb do 4-feb vr 5-feb za 6-feb zo 7-feb

Totaal aantal dagdelen 18 Flex Contract dagen

Totaal aantal uren 99

Uurtarief € 7,38

Kosten per maand

2 0 2

0 0 2 0 2

0 0

2 0 0 0 2

0 2 2 0 0

2 0 0

0 0

2

€ 730,62

4 2 4 2 6

0

2 0 0 2 0
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Kinderopvang Unikids 2.0 

 

GEMIDDELDE MAAND VAN EEN KIND 

Iedereen is uniek, maar we hebben ook veel gemeen. Kinderen kunnen een keer ziek worden, we gaan 

graag met de familie op vakantie, opa en oma hebben een keer geen tijd om op te passen, een afspraak 

buiten de deur of we moeten een extra dag werken. Kinderopvang Unikids 2.0 gaat hier flexibel mee om, 

vraag het na bij onze ouders (oc@unikids.nl).  

 

Bent u opzoek naar een kinderopvang in Tilburg die echt flexibel is,  

komt u dan langs bij 

Kinderopvang Unikids 2.0! 

 

Onderstaand voorbeeld berekening geeft de werkelijke maandkosten en opvang dagen weer voor de 

maand januari 2021 voor een gemiddelde ouder en kind op ons kinderdagverblijf. De berekening is ge-

basseerd op een afname van vrijdag een gehele dag opvang en woensdag een halve dag opvang voor de 

duur van 52 weken per jaar.  

 

ma 28-dec di 29-dec wo 30-dec do 31-dec vr 1-jan za 2-jan zo 3-jan

ma 4-jan di 5-jan wo 6-jan do 7-jan vr 8-jan za 9-jan zo 10-jan

ma 11-jan di 12-jan wo 13-jan do 14-jan vr 15-jan za 16-jan zo 17-jan

ma 18-jan di 19-jan wo 20-jan do 21-jan vr 22-jan za 23-jan zo 24-jan

ma 25-jan di 26-jan wo 27-jan do 28-jan vr 29-jan za 30-jan zo 31-jan

ma 1-feb di 2-feb wo 3-feb do 4-feb vr 5-feb za 6-feb zo 7-feb

Contract dagdelen 14 Contract dagen

Totaal aantal uren 77 Vakantie

Uurtarief € 7,38 Ruildag

Kosten per maand 24uur voor opvangdag afgemeld

Afgenomen dagdelen 12

Ruil dagdelen +2

0 0 1 1 2

0 0

0

€ 568,26

0 1 4 1 6

0 1 0 2

0 1 1 0 2

0 0

0 0 1 0 2

1 0 2

0 0 1 0 2

 

Uitleg gemiddelde maand van een kind 

In de voorbeeld berekening zijn de ouders en kind op vakantie gegaan in de eerste week van januari. En is 

het kind 22 januari niet naar het kinderdagverblijf geweest. De contract dagdelen die het kind niet op het 

kinderdagverblijf is geweest, zijn later in te zetten bij Kinderopvang Unikids 2.0 in de vorm van ruil dag-

delen.  

Meer weten over Kinderopvang Unikids 2.0 

Wilt u meer weten over de flexibiliteit die Kinderopvang Unikids 2.0 u kan bieden, neemt u dan contact 

met ons op of kom gezellig langs. Wij leggen u graag alle mogelijkheden uit en zoeken samen met u naar 

de beste oplossing!  

 

Contactgegevens Kinderopvang Unikids 2.0 

Adres: Abdij van Bernestraat 199  

Postcode: 5037CG Tilburg 

Telefoon: +31(0)134691190 

Email: info@unikids.nl 

 

 

 

file:///C:/Users/Unikids/Documents/Kinderdagverblijf/Concept%20contracten/Ouder/Def%20Contract/Layout%20aanpassing/NL/Orgineel/oc@unikids.nl
https://www.google.nl/maps/place/Kinderopvang+Unikids+2.0+b.v./@51.56327,5.051651,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x18cdbd5008da019c!8m2!3d51.56327!4d5.051651
https://www.google.nl/maps/place/Kinderopvang+Unikids+2.0+b.v./@51.56327,5.051651,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x18cdbd5008da019c!8m2!3d51.56327!4d5.051651
file://///192.168.172.12/Unikids/Ouders/000%20Algemeen/Documenten/Definitief/Prijslijst/Versie%201.5/info@unikids.nl

