
Tarieven 2018  

52 weken 

1 dag 45,5 uur 7,24 euro 329,42 per maand  

2 dagen 91 uur 7,24 euro 658,84 per maand  

3 dagen 136,5 uur 7,24 euro 988,26 per maand 

4 dagen 182 uur 7,24 euro 1317,68 per maand 

5 dagen 227,5 uur 7,24 euro 1647,10 per maand 

 

Bij een 52 weken pakket kunnen dagen geruild worden als de groepsbezetting dit toelaat. 

 

48 weken  

1 dag 42 uur 7,49 euro 314,58  per maand  

2 dagen 84 uur 7,49 euro 629,16  per maand  

3 dagen 126 uur 7,49 euro 943,74  per maand 

4 dagen 168 uur 7,49 euro 1258,32 per maand 

5 dagen 210 uur 7,49 euro 1572,90 per maand 

 

Bij een 48 weken pakket kunnen ouders een extra dag aanvragen. Extra dagen kosten in 

2018 € 78,65 per dag. Kinderen zijn 4 weken afwezig gedurende het jaar. In de 

zomerperiode zijn kinderen 3 weken afwezig. Deze afwezigheid dient minimaal 2 maanden 

vooraf te worden gemeld. Deze dagen kunnen dus ook niet ingezet kunnen worden als 

ruildagen. 

Voorwaarden voor een ruil/extra dag voor beide pakketten 

Ruildagen kunnen alleen aangevraagd worden via de login van kdvnet ( via de website van 

de schavuiten knop kindschriftje) 

Aanvragen voor ruildagen of extra dagen moeten aangevraagd worden in het kwartaal 

waarin de ruil dag of extra dag nodig is.  

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 Christa 

De bezetting en de groepssamenstelling moeten ruilen toelaten. Ruilen is een service en 

geen recht. 

Tegenover een ruil dag moet een afgemelde datum vermeld  staan in de app van kdvnet die 

binnen het kwartaal valt. Bij een 48 weken pakket tellen de 4 vakantieweken niet mee. 

Afmelden op de dag zelf of een ziektedag telt niet mee als ruil dag. 

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 van te 

voren.  


