
Speelleergroep
Lef-Utrecht  

Bruto tarief 
Opvang tijdens 40 weken per jaar

Bruto 
uurtarief

Aantal uren 
per maand

Bruto maand
bedrag 

2 ochtenden 
per week 
(à 5.33 uur)

€    10,12 35.53 uur €    359,56

Heb je recht op kinderopvangtoeslag?
Heb je recht op kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld 
omdat jij en je partner beiden werken, dan zijn je 
werkelijke kosten een stuk lager. Van de overheid krijg 
je namelijk in veel gevallen een deel van de kosten terug 
via de kinderopvangtoeslag. Op onze website kun je met 
de rekentool je netto kosten uitrekenen.

TARIEVEN 2023

In dit overzicht vind je de bruto uurprijzen voor 2023. De werkelijke kosten 
zijn een stuk lager. Van de overheid krijg je namelijk in veel gevallen een deel 
van de kosten terug via de kinderopvangtoeslag. Op onze website kun je 
met de rekentool je netto kosten berekenen.

Download de Kinderopvangtoeslag app en wijzig heel 
gemakkelijk én direct de kinderopvangtoeslag!

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  

www.ska.nl  |  033 - 470 13 03

https://www.ska.nl/wat-bieden-wij/tarieven/?p=kinderopvangtoeslag
https://www.ska.nl/wat-bieden-wij/tarieven/rekentool/
http://www.ska.nl


Buitenschoolse
opvang 
Lef-Utrecht 

In dit overzicht vind je de bruto uurprijzen voor 2023. De werkelijke kosten 
zijn een stuk lager. Van de overheid krijg je namelijk in veel gevallen een deel 
van de kosten terug via de kinderopvangtoeslag. Op onze website kun je 
met de rekentool je netto kosten berekenen.

TARIEVEN 2023

Bruto uurprijzen 

Bruto per uur

Totaalpakket € 9,66

Opvang op (een) vaste dag(en)  tijdens de schoolweken, en 
per vaste opvangdag 12 vrij besteedbare dagen voor opvang in 
vakanties  en op schoolvrije dagen.

Schoolwekenpakket € 11,12

Opvang tijdens de 40 schoolweken per jaar op vaste dagen

Vakantiepakket € 10,39

Minimaal 12 vrij besteedbare dagen voor opvang in de vakanties 
en op schoolvrije dagen

Incidentele opvang € 11,15

Voor als je (nog) geen klant van Ska bent en toch een keer 
(onverwacht) buitenschoolse opvang nodig hebt.

Extra opvang € 11,15

Opvanguren en  maandbedragen
De opvanguren en bruto kosten per maand zijn 
afhankelijk van de school van je kind. Wil je meer weten? 
Neem dan contact op met ons team Klantadvies via 
033 – 470 13 03 of klanten@ska.nl

Onze tarieven zijn inclusief: 
  Lunch en tussendoortjes

Download de Kinderopvangtoeslag app en wijzig heel 
gemakkelijk én direct de kinderopvangtoeslag!

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  

www.ska.nl  |  033 - 470 13 03

https://www.ska.nl/wat-bieden-wij/tarieven/?p=kinderopvangtoeslag
https://www.ska.nl/wat-bieden-wij/tarieven/rekentool/
http://www.ska.nl

