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Tarievenlijst 2018 
 
Inschrijfgeld  
De kosten voor de inschrijving bedragen € 20,00 per kind.  
 
Annuleringskosten  
Als de ouder het contract wil beëindigen voordat de opvang is gestart en de plaatsingsovereenkomst is 
ondertekend worden er annuleringskosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 100,00 per kind.  
 
Vaste opvang  
Bij vaste opvang komt uw kind op vaste dagen en tijden naar XXS, de opvang neemt u per kwartier af.  
Contract voor 52 weken per jaar, uurtarief bedraagt € 7,60 
Contract voor 47 weken per jaar, uurtarief bedraagt € 7,99 
Contract voor 40 weken per jaar, uurtarief bedraagt € 8,30 
(Ouders maken bij 40 weken geen gebruik van de opvang tijdens de schoolvakantie Regio Zuid)  
 
Opvang op maat  
Hierbij komt uw kind niet op vaste dagen en tijden naar XXS, de opvang neemt u per uur af. Via de mail laat u 
ons de opvangdagen en tijden weten, zie voor nadere uitleg ons informatieboekje.  
Het uurtarief hiervoor bedraagt € 8,30 
 
Maaltijden  
Het uurtarief is inclusief: luiers , flesvoeding, tussendoortjes (fruit, soepstengels, yoghurt, rozijntjes etc.), sap of 
water en de lunch.  
 
Villa XXS is gesloten op:  

- alle nationale feestdagen 
- de maandag en dinsdag van de carnaval  
- de vrijdag naar Hemelvaart 
- vrijdag van de zomerfeest 
- op 5 december zijn wij om 17.00 uur gesloten 
- kerstavond zijn wij om 17.00 uur gesloten 
- oudejaarsdag zijn wij om 17.00 uur gesloten  

 
Services  
Ontbijt: Kinderen die tussen 07.00 – 07.45 uur komen kunnen gebruik maken van ons ontbijt, de kosten hiervoor 
bedragen € 1,00.  
Avondeten: Als kinderen met de pot mee-eten, krijgen ze bij XXS ee n verse maaltijd van Lekker en Vers. De 
kosten hiervoor bedragen € 2,75 (incl. nagerecht).  
Wanneer kinderen nog niet met de pot mee-eten is het mogelijk dat wij als avondeten een potje verzorgen, de 
kosten hiervoor bedragen € 1,00. 


