Prijzen 2017 Kinderdagverblijf De Ontdekking

Alle prijzen en informatie in dit prijzenboekje is onder voorbehoud van fouten en
wijzigingen

Een veilige ontdekkingsreis in een huiselijke sfeer

pagina 1 van 12
2016-11

Prijzen 2017 Kinderdagverblijf De Ontdekking

TARIEVEN 2017
(bedragen in euro’s)
Alle prijzen en informatie in dit prijzenboekje is onder voorbehoud van fouten en
wijzigingen
Uurtje factuurtje: niet bij Kinderdagverblijf De Ontdekking!

Waarom niet? Het is erg belangrijk voor jonge kinderen dat zij zich in alle rust kunnen
ontwikkelen en daarbij zo min mogelijk gestoord worden. Wanneer ouders de
mogelijkheid krijgen om hun kind(eren) per uur te brengen, kan dit in de praktijk
betekenen dat de samenstelling van de kinderen binnen de groep per uur wisselt.
Kinderen zijn bij De Ontdekking het uitgangspunt. Vandaar dat wij de rust op de
groep maximaal willen waarborgen. Op deze manier genieten alle kinderen maximaal
van ons VVE programma Uk en Puk en alle daarbij horende activiteiten, die toch al
gauw een dagdeel beslaan.
Daarnaast is het voor jonge kinderen erg lastig wanneer zij maar 1 á 2 uur per dag
aanwezig zijn om hun plekje te vinden in de groep en een band op te bouwen met
andere kinderen en leidsters.
Aan de andere kant onderkennen wij de behoefte van de ouders voor opvang op
maat en hebben daarom in 2015 nieuwe pakketten voor dagopvang ontwikkeld:
• opvang in schoolweken het 40 weken pakket
• het schooldagen pakket, opvang tot half 4 voor het hele jaar
• én het schoolweken schooldagen pakket, opvang in schoolweken tot half 4.
Voor alle opvangsoorten, open vanaf 7 uur en verlengd tot 18.30 uur op aanvraag
Vanaf 1 januari 2017 is de maximale uur prijs die voor kinderopvang in
kinderdagverblijven wordt vergoed € 7,18. Deze worden bij De Ontdekking voor hele
dagopvang € 7,00 en voor halve dagopvang € 7,35.
De maximale uur prijs voor buitenschoolse opvang 2017 wordt verhoogd naar € 6,69
per uur. Onze prijzen in 2017 variëren van € 6,66 voor het meest uitgebreide pakket
tot € 8,12 voor het kleinste pakket.
Omdat onze prijzen wijzigen, moet u de wijziging doorgeven aan de belastingdienst.
Geef ook wijzigingen door als uw inkomen significant wijzigt, zowel naar boven als
naar beneden. Zelf toeslag berekenen? Kijk hiervoor op de website
www.toeslagen.nl. Ook de voorwaarden van de Belastingdienst voor
tegemoetkoming in de kosten kinderopvang vindt u hier. Deze kunnen wijzigen,
raadpleeg altijd eerst deze website of bel de Belastingtelefoon 0800-0543, hou
je BSN nummer bij de hand.
Belangrijke regels vanuit de belastingdienst:
1. Vraagt u kinderopvangtoeslag aan voor 2017? Die moet u aanvragen binnen 3
maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.
Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u de
kinderopvangtoeslag mis. Voorbeeld: uw kind gaat vanaf 10 april naar de opvang,
u moet dan uiterlijk 31 juli 2017 kinderopvangtoeslag aanvragen.
2. Heeft u meer kinderen die naar de opvang gaan? Dan krijgt u voor het kind met
de meeste uren opvang de laagste vergoeding. Dit kind noemen we het 1e kind.
Dit hoeft dus niet uw oudste kind te zijn. Is het aantal opvanguren gelijk, dan is
het kind met de hoogste opvangkosten het 1e kind. Deze kosten staan op de
rekeningen die u van ons krijgt. Zijn het aantal opvanguren en de opvangkosten
voor uw kinderen gelijk? Dan bepaalt de Belastingdienst wie het eerste kind is.
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3. Het aantal opvanguren waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen, wordt
bepaald door het aantal uren dat u werkt. Werkt u toeslagpartner ook ga dan uit
van de ouder die het minste aantal uur per jaar werkt. U kunt per kind voor
maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen.
4. De uren waarvoor u maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen, berekent u zo:
Gaat uw kind naar de dagopvang? Vermenigvuldig de uren die u werkt met
140%.
Gaat uw kind naar de buitenschoolse opvang? Vermenigvuldig de uren die u
werkt met 70%.In de percentages is rekening gehouden met reistijd en verplichte
pauzes.
5. Recht op kinderopvangtoeslag bij werkloosheid in:
Eén jaar verlenging van het gedurende 6 maanden behouden van het recht op
kinderopvangtoeslag bij werkloosheid.
Werkt u in loondienst en stopt u met werken of wordt u werkloos? Of stopt u met
uw onderneming en bent u niet meer ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel? Gaat uw kind nog naar de kinderopvang? Dan hebt u nog 6
maanden recht op kinderopvangtoeslag. U moet daarbij uitgaan van het aantal
uren dat u werkte in de maand voordat u stopte. Deze 6 maanden gaan in op de
1e dag dat u niet meer werkt. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.
De volgende situaties zijn mogelijk:
Ik ga binnen 6 maanden weer werken
Gaat uw kind nog naar de kinderopvang? Maak dan een proefberekening om te
zien voor hoeveel uren u kinderopvangtoeslag kunt krijgen. Geef uw wijziging(en)
door met Mijn Toeslagen.
Ik ga niet werken binnen 6 maanden, maar volg binnen 6 maanden een
opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus
Gaat uw kind (nog) naar de kinderopvang? Voor de maanden dat u een traject,
opleiding of inburgeringscursus volgt, kunt u voor maximaal 230 uur
kinderopvangtoeslag per maand per kind krijgen. U moet uitgaan van de
werkelijke uren. Geef uw wijziging(en) door met Mijn Toeslagen.
Ik stop mijn traject naar werk, opleiding of inburgeringscursus
Als u stopt of als er iets wijzigt, dan moet u een wijziging doorgeven met Mijn
Toeslagen.
Ik ga niet werken binnen 6 maanden en volg binnen 6 maanden geen
opleiding, traject naar werk of inburgeringscursus
U hebt dan na deze 6 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Hebt u
minder opvanguren afgenomen dan het aantal uren waar u (gerekend over het
hele jaar) recht op hebt? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 6
maanden gebruiken, tot aan het einde van het jaar. U moet de
kinderopvangtoeslag stopzetten als de kinderopvanguren waar u recht op hebt,
op zijn. U moet de toeslag in ieder geval eind december stopzetten.
Voorbeeld dagopvang
U wordt op 1 februari werkloos en u bent dat nog op 1 augustus. U werkte
gemiddeld 25 uur per week. Als uw kind naar de dagopvang gaat, dan hebt u
recht op kinderopvangtoeslag van januari tot 1 augustus. Dat betekent 31 weken
x 25 (aantal gewerkte uren) x 140% = 1.085 uur. Dat is het maximaal aantal uren
kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Hebt u alle uren in deze periode
gebruikt? Dan moet u de kinderopvangtoeslag direct stopzetten. Hebt u nog uren
over? Dan mag u die uren tot het einde van het jaar opmaken. Daarna moet u de
toeslag stopzetten.
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Voorbeeld buitenschoolse opvang
U wordt op 1 februari werkloos en u bent dat nog op 1 augustus. U werkte
gemiddeld 30 uur per week. Als uw kind naar de buitenschoolse opvang gaat,
dan hebt u recht op kinderopvangtoeslag van januari tot 1 augustus. Dat betekent
31 weken x 30 (aantal gewerkte uren) x 70% = 651 uur. Dat is het maximaal
aantal uren kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Hebt u alle uren in deze
periode gebruikt? Dan moet u de kinderopvangtoeslag direct stopzetten. Hebt u
nog uren over? Dan mag u die uren tot het einde van het jaar opmaken. Daarna
moet u de toeslag stopzetten.
Voorbeeld jaarwisseling
U bent op 1 december 2016 werkloos geworden. Dan hebt u nog 6 maanden
recht op kinderopvangtoeslag, dus tot 1 juni 2017. Had u in november recht op
kinderopvangtoeslag voor 100 uur, dan hebt u tot 1 juni recht op 600 uur
kinderopvangtoeslag. Hebt u na afloop van deze periode nog niet alle uren
gebruikt? De uren die u overhebt, mag u opmaken tot het einde van 2017. Zodra
u deze uren hebt gebruikt, moet u de kinderopvangtoeslag stopzetten.
Verdere wijzigingen Belastingdienst:
Aanpassen kinderopvangtoeslagtabel
a. Verhogen van de toeslagpercentages in de eerste kind tabel en verhogen
maximale toeslagpercentages in de tweede kind tabel;
b. Verhogen van de vaste voet van 23,8% naar 33,3%;
c. Indexering toetsingsinkomens in de toeslagtabel;
Het jaaroverzicht van 2016 kunt u in februari 2017 verwachten. Dit kunt u
gebruiken voor het afrekenen van de kinderopvangtoeslag van 2016 .
Vragen? Stel ze aan Dorothé van Dijk, 331007 of 390012, of beter nog, stuur een
mail naar: info@deontdekking-kdv.nl
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TARIEVEN 2017
(bedragen in euro’s)

Algemeen (aanvulling artikel 22 van de algemene voorwaarden voor
Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse Opvang 2014):
• Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tarieven.
• Hele dagopvang is onafgebroken opvang gedurende maximaal 10,5 uur.
• Halve dagopvang is onafgebroken opvang van 5 uur
(07.30–12.30 uur, van 08.00 – 13.00 of van 12.30–17.30, van 13.00 - 18.00 uur).
Verlengde halve dagopvang is mogelijk met maximaal een uur.
• 40 weken pakket (opvang in schoolweken)
• Verlengde dagopvang tot half 4
• Verlengde dagopvang 40 weken (opvang in schoolweken) tot half 4
• Open vanaf 7 uur en verlengd tot 18.30 uur op aanvraag
Voor buitenschoolse opvang heeft u de volgende keuzemogelijkheden:
1. Voorschoolse opvang: opvang voor schooltijd (altijd in combinatie met
naschoolse opvang)
2. Naschoolse opvang op lange dagen (woensdag en vrijdag)
a. opvang na schooltijd en de hele dag gedurende de schoolvakanties
(naschoolse opvang lang pakket 1)
b. opvang na schooltijd en de ochtend of de middag opvang gedurende de
schoolvakanties (naschoolse opvang lang pakket 2)
c. opvang na schooltijd en géén opvang gedurende de schoolvakanties
(naschoolse opvang lang pakket 3)
3. Naschoolse opvang op korte dagen op maandag, dinsdag en donderdag;
woensdag en vrijdag van 12.00 – 15.00 uur
a. opvang na schooltijd en de hele dag gedurende de schoolvakanties
(naschoolse opvang kort pakket 1)
b. opvang na schooltijd en de ochtend of de middag opvang gedurende de
schoolvakanties (naschoolse opvang kort pakket 2)
c. opvang na schooltijd en géén opvang gedurende de schoolvakanties
(naschoolse opvang kort pakket 3)
d. 9 weken vakantie-opvang buitenschoolse opvang
Flexibele opvang is bij Kinderdagverblijf De Ontdekking in beperkte mate mogelijk.
Aangezien flexibele opvang duidelijk meer administratieve en planningskosten met
zich meebrengt, hanteren wij hiervoor een aangepast tarief van € 8,09 per uur met
een minimale afname van 10 uur per week voor dagopvang, flexibele BSO opvang
€8,16 per uur met een minimale afname van 6 uur per week, 52 weken per jaar. Met
flexibele opvang wordt bedoeld, opvang die per week verschillend kan zijn. Opvang
die altijd dezelfde afwijking heeft, bv. een week op woensdag en de andere
donderdag, en dat voor het hele jaar, valt hier niet onder.
• De kosten van kinderopvang zijn all-inclusive dat wil zeggen alles wat nodig
is voor de opvang van uw kind is bij de prijs inbegrepen (uitgezonderd
bijzondere dieetvoeding die wordt vergoed door de zorgverzekering).
• De kosten van de buitenschoolse opvang zijn inclusief de vervoerskosten.
Uw kind wordt door het personeel van Kinderdagverblijf De Ontdekking
gebracht en opgehaald. Én inclusief ontbijt!
• Het 1e kind is het kind met de meeste uren opvang en die krijgt de laagste
vergoeding. Dit hoeft dus niet uw oudste kind te zijn. Is het aantal opvanguren
gelijk, dan is het kind met de laagste opvangkosten het 1e kind.
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Extra incidentele opvang voor zittende kinderen is mogelijk en kost € 40,45 per
dagdeel en € 8,09 per uur.
Indien de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk binnen een maand
voor de overeengekomen plaatsingsdatum opzegt, is de afnemer gehouden aan
Kinderdagverblijf De Ontdekking het bedrag van de verschuldigde betaling voor
één maand te voldoen.
Plaatsing kan op iedere dag van de maand.
Op Kinderdagverblijf De Ontdekking kan onbeperkt van dagdelen geruild worden,
wat vrij uitzonderlijk is. Er zijn wel wat punten waarop gelet moet worden om het
allemaal te kunnen uitvoeren:
wanneer u een dagdeel wilt ruilen, willen wij graag de datum van de te ruilen
dagdelen 3 weken van te voren weten; dit i.v.m. planningen.
het ruilen moet plaatsvinden binnen een termijn van 2 maanden;
als de groep vol is, is het helaas niet mogelijk om te ruilen.
als extra service willen we het voor alle ouders mogelijk maken om dagen dat
hun kinderen ziek zijn geweest, binnen 2 maanden na herstel op een ander
tijdstip in te halen. Dit moet dan wel in onze planning passen.
vakantiedagen kunnen geruild worden, mits dit in de groep te verwezenlijken
is. De Ontdekking bepaalt of dit in de groep mogelijk is of niet. De leidster/
kind ratio moet hierbij kloppend zijn en De Ontdekking moet hiervoor geen
extra pedagogisch medewerker in hoeven te plannen. Deze dagen moeten
binnen twee maanden na de genomen vakantie worden ingehaald, ze kunnen
niet worden opgespaard. Deze dagen moeten per mail worden aangevraagd
voorafgaand aan de vakantie. De 10 sluitingsdagen vallen hier buiten.
Als we gezamenlijk deze punten in acht nemen, kan iedereen van deze extra
service blijven “genieten”!
Opzegging van de overeenkomst of een gedeelte daarvan kan met inachtneming
van een opzegtermijn van één maand. Opzegging kan op elke dag van de maand
en dient schriftelijk te geschieden: bij opzegging door de afnemer is de datum van
ontvangst van de opzegging voor Kinderdagverblijf De Ontdekking bepalend.
2 Weken voor aanvang van de nieuwe maand wordt gefactureerd voor de nieuwe
maand voor zowel vast als flexibel. U hebt dan 2 weken om het opvangbedrag
aan ons over te maken. Voor flexibele contracten wordt standaard met 2
dagdelen gerekend. Natuurlijk mag u er meer afnemen. Deze worden dan
achteraf berekend.
Openstelling is gebaseerd op 50 weken opvang per jaar. Ieder jaar wordt
opnieuw vastgesteld op welke dagen De Ontdekking gesloten zal zijn. Alle
feestdagen zijn verwerkt in onze 10 sluitingsdagen. Alle opvangvormen
vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 07.30 uur en 18.00 uur,
met uitzondering van de volgende sluitingsdagen 2017:
1. Maandag 27 februari
Carnaval *
2. Dinsdag 28 februari
Carnaval *
3. Maandag 17 april
2e paasdag
4. Donderdag 27 april
Koningsdag
5. Donderdag 25 mei
Hemelvaart
6. Vrijdag 26 mei
Dag na hemelvaart *
7. Maandag 5 juni
2e pinksterdag
8. Donderdag 5 oktober
Studiedag
9. Maandag 25 december 1e kerstdag
10. Dinsdag 26 december
2e kerstdag
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* Op verzoek van de oudercommissie bieden wij de mogelijkheid om opvang af te
nemen op carnavalsmaandag en dinsdag en de dag na Hemelvaart tegen het
extra tarief. Deze dagen kunnen niet met ruildagen worden afgenomen.
Vóór vrijdag 3 februari aanvragen voor de carnavalsmaandag en dinsdag en vóór
vrijdag 5 mei voor de dag na Hemelvaart op info@deontdekking-kdv.nl.
Minimum inschrijving aantal kinderen 4 op locatie Pandelaar.
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TARIEVEN 2017
(bedragen in euro’s)
Let op:
Voor alle opvangvormen geldt dat de bedragen kunnen verschillen met de factuur door afrondingsverschillen.
Tip: Wanneer u prijzen vergelijkt, kijk dan niet alleen naar het uurtarief, maar ook naar de maandprijs.
Het aantal uren per maand kan namelijk sterk afwijken.

Prijzen dagopvang

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

prijs per maand

prijs per jaar uren per maand

uren per jaar

prijs per uur

€ 306,25
€ 306,25
€ 262,85
€ 262,85
€ 247,33
€ 212,27
€ 350,57

€ 3.675,00
€ 3.675,00
€ 3.154,20
€ 3.156,00
€ 2.968,00
€ 2.547,20
€ 4.206,80

525,00
500,00
420,00
400,00
400,00
320,00
520,00

€ 7,00
€ 7,35
€ 7,51
€ 7,89
€ 7,42
€ 7,96
€ 8,09

43,75
41,67
35,00
33,34
33,34
26,67
43,33

1. Hele dagopvang 0 tot 4-jarigen tarief per kind 50 weken
Hele dagopvang is opvang van 07.30 – 18.00 uur.
Feestdagen vallen onder de sluitingsdagen, hier berekenen wij géén kosten voor.
2. Halve dagopvang 0 tot 4-jarigen tarief per kind 50 weken
Minimaal 2 halve dagen opvang van 07.30 - 12.30, 08.00 - 13.00 uur of van 12.30 17.30, 13.00 - 18.00 uur. Verlengde halve dagopvang is mogelijk met maximaal een
uur, voor de prijs van € 7,35.
Feestdagen vallen onder de sluitingsdagen, hier berekenen wij géén kosten voor.
3. 40 weken hele dagopvang 0 tot 4-jarigen tarief per kind
Opvang van 07.30 – 18.00 in schoolweken.
Géén opvang in vakanties regio zuid basisonderwijs.
4. 40 weken halve dagopvang 0 tot 4-jarigen tarief per kind
Minimaal 2 halve dagen opvang van 07.30 - 12.30, 08.00 - 13.00 uur of van 12.30 17.30, 13.00 - 18.00 uur in schoolweken. Géén opvang in vakanties regio zuid
basisonderwijs. Verlengde halve dagopvang is mogelijk met maximaal een uur, voor
de prijs van € 7,89.
5. Verlengde dagopvang 0 tot 4-jarigen tarief per kind 50 weken
Opvang van 07.30 – 15.30.
Feestdagen vallen onder de sluitingsdagen, hier berekenen wij géén kosten voor.
6. Verlengde dagopvang 0 tot 4-jarigen tarief per kind 40 weken
Opvang van 07.30 – 15.30 in schoolweken.
Géén opvang in vakanties regio zuid basisonderwijs.
7. Flexibele dagopvang * 52 weken x 10 uur = 520 : 12 maanden = 43,33 uur per
maand. Dit is de minimale afname.
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Voor buitenschoolse opvang heeft u de volgende keuzemogelijkheden:
1. Voorschoolse opvang: opvang voor schooltijd (altijd in combinatie met
naschoolse opvang)
per maand
1 dag

24,67

per jaar uren per jaar
296,00

40

uren per maand
3,33

De gemiddelde uur prijs van voorschoolse opvang is € 7,40
inclusief vervoer naar school 40 weken per jaar én inclusief
ontbijt. Opvang van 07.30 – 08.30 uur.
2. Naschoolse opvang op lange dagen (woensdag en vrijdag)
a. opvang na schooltijd en de hele dag gedurende de schoolvakanties
(naschoolse opvang lang pakket 1)
Aantal dagen
per week
per maand
per jaar uren per jaar uren per maand
1 dag
2 dagen

189,18
378,35

2.270,00
4.540,20

345
690

28,75
57,50

De gemiddelde uur prijs is €6,58 inclusief vervoer van school naar De
Ontdekking.
Feestdagen vallen onder de sluitingsdagen, hier berekenen wij géén kosten voor.
b. opvang na schooltijd en de ochtend of de middag opvang gedurende de
schoolvakanties (naschoolse opvang lang pakket 2)
Aantal dagen
per week
per maand
per jaar uren per jaar uren per maand
1 dag
2 dagen

169,17
338,33

2030,00
4060,00

290
580

24,17
48,33

De gemiddelde uur prijs is €7,00 inclusief vervoer van school naar De
Ontdekking.
Feestdagen vallen onder de sluitingsdagen, hier berekenen wij géén kosten voor.
c. opvang na schooltijd en géén opvang gedurende de schoolvakanties
(naschoolse opvang lang pakket 3)
Aantal dagen
per week
per maand
per jaar uren per jaar uren per maand
1 dag
2 dagen

142,76
285,52

1.713,10
3.426,19

240
480

20
40

De gemiddelde uur prijs is €7,14 inclusief vervoer van school naar De
Ontdekking.
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3. Naschoolse opvang op korte dagen (maandag, dinsdag en donderdag na
school tot 18.00; woensdag en vrijdag na school tot 15.00 uur)
a. opvang na schooltijd en de hele dag gedurende de schoolvakanties
(naschoolse opvang kort pakket 1)
Aantal dagen
per week
per maand
Einder en Klein Erf
1 dag
124,88
Pandelaar en Samenstroom
1 dag
130,43
Berglaren en ’t Venster
1 dag
135,98

per jaar uren per jaar

uren per maand

1.498,50

225

18,75

1.565,10

235

19,58

1.631,70

245

20,42

De gemiddelde uurprijs is €6,66 inclusief vervoer van school naar De Ontdekking.
Feestdagen vallen onder de sluitingsdagen, hier berekenen wij géén kosten voor.
b. opvang na schooltijd en de ochtend of de middag opvang gedurende de
schoolvakanties (naschoolse opvang kort pakket 2)
Aantal dagen
per week
per maand
Einder en Klein Erf
1 dag
99,88
Pandelaar en Samenstroom
1 dag
105,75
Berglaren en ’t Venster
1 dag
111,63

per jaar uren per jaar

uren per maand

1.198,50

170

14,17

1.269,00

180

15

1.339,50

190

15,83

De gemiddelde uurprijs is €7,05 inclusief vervoer van school naar De Ontdekking.
Feestdagen vallen onder de sluitingsdagen, hier berekenen wij géén kosten voor.
c. opvang na schooltijd en géén opvang gedurende de schoolvakanties
(naschoolse opvang kort pakket 3)
Aantal dagen
per week
per maand
Einder en Klein Erf
1 dag
72,20
Pandelaar en Samenstroom
1 dag
78,22
Berglaren en ’t Venster
1 dag
84,23

per jaar uren per jaar

uren per maand

866,40

120

10,00

938,60

130

10,83

1.010,80

140

11,67

De gemiddelde uurprijs is €7,22 inclusief vervoer van school naar De Ontdekking.
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Flexibele BSO: 52 weken x 6 uur = 312 : 12 maanden = 26 uur per maand.
Dit is de minimale afname. Tarief = € 8,16.
Alleen opvang gedurende de schoolvakanties:
Er zijn 12 vakantieweken per jaar, wij gaan ervan uit dat kinderen in de
zomervakanties 3 weken niet komen. Zo komen wij op 9 weken per jaar, eventuele
sluitingsdagen worden niet verrekend. De prijs hiervan is € 30,64 per dagdeel,
uurtarief € 8,17. De facturatie is per maand (jaarprijs gedeeld door 12).
per maand
1 dag
1 dagdeel

61,28
30,64

per jaar uren per jaar
735,30
367,65

90
45

uren per maand
7,50
3,75

Locaties en LRK nummers van Kinderdagverblijf De Ontdekking:
St. Annastraat 8
5421 KC GEMERT
KDV 110043157
St. Annastraat 8
5421 KC GEMERT
BSO 314646267
Pandelaar 45
5421 NG GEMERT
KDV 334501441
Pandelaar 45
5421 NG GEMERT
BSO 330387327
Pandelaar Bikkels
Sint Michaëlstraat 30
5421 NK GEMERT
BSO 965209945
www.landelijkregisterkinderopvang.nl Hier zijn ook de inspectierapporten van de GGD te vinden.
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Scan dit en kom direct op onze website!
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