
Peuteropvang 2 - 4 jaar
Den Haag & leidschendam-Voorburg

Uurtarief Maanduren Maandprijs Uurtarief Maanduren Maandprijs

1 dagdeel € 8,50 10 € 85,00 1 dagdeel € 8,50 13,33 € 113,31

2 dagdelen € 8,50 20 € 170,00 2 dagdelen € 8,50 26,67 € 226,70

3 dagdelen € 8,50 30 € 255,00 3 dagdelen € 8,50 40 € 340,00

4 dagdelen € 8,50 40 € 340,00 4 dagdelen € 8,50 53,33 € 453,31

5 dagdelen € 8,50 50 € 425,00 5 dagdelen € 8,50 66,67 € 566,70

6 dagdelen € 8,50 60 € 510,00 6 dagdelen € 8,50 80 € 680,00

Uurtarief Maanduren Maandprijs

1 dag € 11,08 23,64 € 261,93

2 dagen € 11,08 47,28 € 523,86

3 dagen € 11,08 70,92 € 785,79

4 dagen € 11,08 94,56 € 1.047,72

*Verlengde peuteropvang is mogelijk bij Onno DAK Parkietlaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

*Op de website bij de peuteropvang locaties kun je zien of de betreffende locatie 3 uur of 4 uur peuteropvang aanbiedt. 

Verlengde peuteropvang (2 tot 4 

jaar)*

Dak kindercentra

Noordwal 10 - 2513 EA Den Haag

Postbus 10395 - 2501 HJ Den Haag

T 088 750 91 10

info@dakkindercentra.nl

www.dakkindercentra.nl

KvK 41156590

IBAN NL39 INGB 0000 7631 93

Tarieven 2022

Peuteropvang (dagdeel van 3 uur*) Peuteropvang (dagdeel van 4 uur*)

Kinderopvangtoeslag

Op www.mijntoeslagen.nl kun je precies zien aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor de 

kinderopvangtoeslag. Als je recht hebt op kinderopvangtoeslag kun je op deze website ook berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag je zou 

kunnen ontvangen.

Kinderopvangtoeslag direct laten overmaken aan DAK kindercentra

Veel ouders laten de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst rechtstreeks overmaken op de rekening van DAK kindercentra. Je hoeft 

dan uitsluitend je eigen bijdrage te betalen. Als je dit wilt, dan kun je dit regelen door aan de Belastingdienst door te geven dat je het 

rekeningnummer voor de toeslag wilt wijzigen. Wanneer je het rekeningnummer van DAK kindercentra vermeldt (IBAN NL39 INGB 0000 

7631 93), wordt de toeslag direct aan ons overgemaakt. Wij ontvangen dan graag zo spoedig mogelijk een kopie van de beschikking van de 

instantie. 

Wanneer je een bijdrage ontvangt van het UWV of de gemeente kun je ook die betreffende instanties verzoeken het bedrag direct aan ons 

over te maken.

Automatische incasso 

Betalingen geschieden middels automatische incasso. Maak je nog geen gebruik van automatische incasso, dan kun je ons daartoe 

machtigen met behulp van een mandaat (machtigingsformulier). Dit mandaat is op te vragen bij het team Klantadvies via 088 750 91 10 of 

via klantadvies@dakkindercentra.nl.

Er kunnen kleine afrondingsverschillen optreden ten opzichte van bovenstaande tarieven. Bovenstaande tarieven zijn onder voorbehoud van 

wijzigingen.


