
Tarief 2021 

52 weken pakket 

Aantal dagen Uurtarief Uren per maand Bedrag per maand 

1 dag € 8,30 45,5 € 377,65 

2 dagen € 8,30 91 € 755,30 

3 dagen € 8,30 136,5 € 1132,95 

4 dagen € 8,30 182 € 1510,60 

5 dagen € 8,30 227,5 € 1888,25 

 

48 weken pakket 

Aantal dagen Uurtarief Uren per maand Bedrag per maand 

1 dag € 8,55 42 € 359,10 

2 dagen € 8,55 84 € 718,20 

3 dagen € 8,55 126 € 1077,30 

4 dagen € 8,55 168 € 1436,40 

5 dagen € 8,55 210 € 1795,50 

 

Indien ouders bij een 48 weken pakket een extra dag willen aanvragen, zijn de kosten 
hiervoor € 89,78. In de zomerperiode zijn kinderen 3 aansluitende weken afwezig. De vierde 
week mag ingezet worden naar eigen keuze gedurende het hele jaar. Deze afwezigheid 
dient minimaal 2 maanden vooraf te worden gemeld. Deze dagen kunnen dus ook niet 
ingezet worden als ruildagen. 
 
Voorwaarden voor een ruil/extra dag voor beide pakketten: 
Ruildagen of extra dagen kunnen alleen aangevraagd worden via de app van KOVnet. 
Aanvragen voor ruildagen dienen binnen een marge van 12 weken plaats te vinden. 
Tegenover een aangevraagde ruil dag dient een afgemelde dag te staan. Mocht u eerder 
een dag afgemeld hebben maar wilt u alsnog op een later tijdstip deze dag  ruilen ( vallend 
binnen de 12 weken) dan vraagt u een extra dag aan met daarachter in de opmerking ruil 
dag  met datum afgemelde dag. Vergeet u dit dan wordt 
standaard de extra dag tegen een tarief verwerkt. Tarief voor een extra dag bij een 52 weken 
pakket is € 87,15.   
Ruildagen of aanvragen voor extra dagen moeten minimaal 1 week van tevoren worden 
aangevraagd. Bij noodgevallen kunt u telefonisch de aanvraag bespreken met de groep die 
dit terugkoppelt bij Femke of Monique. 
De bezetting en de groepssamenstelling moeten ruilen toelaten. Ruilen is een service en 
geen recht. 
Afmelden op de dag zelf of een ziektedag telt niet mee als ruildag. 
Sluitingsdagen van de Schavuiten worden niet meegeteld als dagen die geruild kunnen 
worden. 
Toekenning of afwijzing van de gewenste ruil dag of extra dag is uiterlijk een maand 
voorafgaand aan de aangevraagde dag. 
 

 


