
Tarieven 2019
XXS kleinschalige kinderopvang - Gastouderbureau 

Inschrijfgeld 
De vraagouder dient inschrijfgeld te betalen zodra een zoekopdracht wordt geplaatst. De kosten 
bedragen hiervoor € 59,50. GOB XXS start vervolgens de procedure om op zoek te gaan naar een 
geschikte gastouder. 

Annuleringskosten 
Als de vraagouder het contract wil beëindigen voordat er een match is gevonden, worden er 
annuleringskosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 100,00. 

Dagopvangtarieven (in huis bij gastouder) 
Het (advies-)opvangtarief voor de gastouder bedraagt € 5,20 per uur per gastkind. Het opvangtarief is 
gebaseerd op dagopvang van 07.00 – 18.30 uur (maandag tot en met vrijdag). Indien er buiten deze 
uren opvang plaatsvindt, wordt er een onregelmatigheidstoeslag van 20% berekend. Het uurtarief is 
inclusief broodmaaltijd, sap en tussendoortjes. Het bemiddelingstarief is € 1,10 per uur per kind. Het 
minimale bemiddelingstarief bedraagt € 30,00 en het maximale bemiddelingstarief kan nooit meer 
bedragen dan € 138,00 per maand. 

Buitenschoolse opvang (in huis bij gastouder) 
Het (advies-)opvangtarief voor de gastouder bedraagt € 5,15 per uur per kind (tussenschoolse opvang 
komt niet in aanmerking voor de tegemoetkoming door het rijk). 
Het opvangtarief is gebaseerd op dagopvang van 07.00 – 18.30 uur (maandag tot en met vrijdag). In-
dien er buiten deze uren opvang plaatsvindt wordt er een onregelmatigheidstoeslag van 20%
berekend. Het uurtarief is inclusief broodmaaltijd, sap en tussendoortjes. Het bemiddelingstarief is
€ 1,10 per uur per kind. Het minimale bemiddelingstarief bedraagt € 30,00 en het maximale
bemiddelingstarief kan nooit meer bedragen dan € 138,00 per maand.
 
Dagopvangtarieven en Buitenschoolse opvang (in huis bij vraagouder) 
Voor opvang bij de vraagouder thuis spreken we van een (advies-)gezinstarief, dit tarief bedraagt voor 
1 of 2 kinderen € 10,25 per uur (incl. vakantietoeslag e.d.) en voor 3 of 4 kinderen € 12,75 per uur (incl. 
vakantiegeld e.d.). Het opvangtarief is gebaseerd op dagopvang van 07.00 – 18.30 uur (maandag tot en 
met vrijdag). Indien er buiten deze uren opvang plaatsvindt wordt er een onregelmatigheidstoeslag van 
20% berekend. 
De gastouder kan maximaal drie dagen in de week bij één gezin opvang verzorgen. Het is mogelijk 
om in meerdere gezinnen werkzaam te zijn, elk gezin dient dan geregistreerd te zijn in het Landelijk 
Register Kinderopvang. Het bemiddelingstarief is € 1,10 per uur per kind. Het minimale bemiddelings-
tarief bedraagt € 30,00 en het maximale bemiddelingstarief kan nooit meer bedragen dan € 138,00 per 
maand.
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Opa- & omaregeling (in of uit huis) 
Het (advies-)opvangtarief voor de gastouder bedraagt € 5,05 per uur per kind. 
De gastouder kan maximaal drie dagen in de week bij één gezin opvang verzorgen. Wanneer de opvang 
bij de vraagouders plaatsvindt, is het mogelijk om in meerdere gezinnen werkzaam te zijn, elk gezin 
dient dan geregistreerd te zijn in het Landelijk Register Kinderopvang. 
Het bemiddelingstarief is € 1,10 per uur per kind. Het minimale bemiddelingstarief bedraagt € 30,00 en 
het maximale bemiddelingstarief kan nooit meer bedragen dan € 138,00 per maand. 

Maaltijden 
Wij werken met een all-in tarief. Inbegrepen zijn sapjes, melk, tussendoortjes, broodmaaltijden.
De kosten voor een warme maaltijd bedragen € 2,95 per maaltijd, dit gebeurt altijd in overleg met de 
gastouder. 

Vervoerskosten 
Wanneer op verzoek kinderen per auto vervoerd worden, wordt door de gastouder een vergoeding in 
rekening gebracht van € 0,25 per kilometer.


