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Pakket Continuïteit 2017 
Dit pakket is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Met dit pakket kunt u structureel gebruik maken
van het aanbod van Mondomijn tussen 7.30 en 18.30 uur. U kunt dit pakket afnemen voor 52, 46 of 40
weken1. Voor vragen neem contact op via info@mondomijn.nl. De uren die uw kind wettelijk recht heeft op
onderwijs zijn gratis, de overige uren vallen onder de wet Kinderopvang, waardoor u mogelijk recht heeft op
Kinderopvangtoeslag. 

Met ingang van 1 januari 2017 hanteert Mondomijn onderstaande tarieven. In deze tarieven is geen 
rekening gehouden met de tegemoetkoming van de Belastingdienst. Het bedrag dat u uiteindelijk betaalt is 
daardoor lager dan het vermelde maandtarief. De rijksnorm1 voor buitenschoolse opvang is € 6,69. 

Pakket continuïteit  (52 weken)3,9,12

Rekenvoorbeelden Uren per dag Uren per 
maand

Bruto 
uurtarief

Bruto 
maandtarief

12.00 uur - 18.30 uur 6,5 32,67 € 7,09 € 231,61
14.00 uur - 18.30 uur 4,5 26,00 € 7,09 € 184,34
15.00 uur - 18.30 uur 3,5 22,67 € 7,09 € 160,71

Bovenstaande gegevens zijn een rekenvoorbeeld. Wilt u uw persoonlijke bruto-netto maandtarief 
berekenen? Gebruik dan de rekentool op de website.

Pakket continuïteit  (40 weken exclusief  vakantieweken2)3, 4,9

Rekenvoorbeelden Uren per dag Uren per 
maand

Bruto 
uurtarief

Bruto 
maandtarief

12.00 uur - 18.30 uur 6,5 21,67 € 8,66 € 187,63
14.00 uur - 18.30 uur 4,5 15,00 € 8,66 € 129,90
15.00 uur - 18.30 uur 3,5 11,67 € 8,66 € 101,03

Bovenstaande gegevens zijn een rekenvoorbeeld. Wilt u uw persoonlijke bruto-netto maandtarief 
berekenen? Gebruik dan de rekentool op de website.

Pakket aanvang3, 4, 5

Met dit pakket kan u kunt al vanaf 7.30 uur terecht bij Mondomijn. Dit pakket is bedoeld voor kinderen van 4 tot 
12 jaar. Dit pakket valt onder de wet Kinderopvang, waardoor u mogelijk recht heeft op Kinderopvangstoeslag.

Productsoort Uren per dag Uren per 
maand

Bruto 
uurtarief

Bruto 
maandtarief

Voorschoolse opvang als los contract  1,0 3,33 € 8,66  € 28,87
Voorschoolse opvang i.c.m. arrangement12  1,0 3,33 € 7,09 € 23,63
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Flexibele producten6, 7, 8

Neemt u niet vast een pakket af maar heeft u wel incidenteel opvang nodig? Dat kan! Wij facturen u dan per uur.

Productsoort Uren per dag Uren 
per maand

Bruto 
uurtarief

Bruto 
maandtarief

(Extra) opvang per uur n.v.t. n.v.t. € 8,66 n.v.t.

Serviceproducten6,10

Productsoort Kosten per keer Maandtarief

Warme-maaltijdservice 52 weken11 €  3,12 € 12,74
Warme-maaltijdservice 40 weken4 €   3,12 € 10,40
Warme-maaltijdservice incidenteel €   3,70 n.v.t.

1. De rijksnorm is het normbedrag waarmee de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst wordt berekend.
2. Onder de 12 schoolvakantieweken vallen de volgende schoolvakanties: 1 week herfstvakantie, 2 weken kerstvakantie, 1 week 

voorjaarsvakantie, 2 weken meivakantie, 6 weken zomervakantie.
3. De openingstijden van onze buitenschoolse opvang (voorschoolse opvang en naschoolse opvang) sluiten aan bij de schooltijden, de 

schoolvakantieweken en schoolvrije dagen van uw Mondomijn. 
4. 40 weken producten exclusief opvang tijdens schoolvakantieweken worden in 11 termijnen gefactureerd. Het aantal uren en de prijs 

per maand komen daardoor niet overeen met de gegevens op de factuur.
5. Opvang vanaf 07.30 uur. De kinderen worden door onze medewerkers naar school gebracht. Het aantal uren per maand kan afwijken 

afhankelijk van de begintijd van uw Mondomijn.
6. Het aanbod is afhankelijk van de beschikbaarheid op uw Mondomijn.
7. Het aantal uren en de kosten van dit product variëren en zijn afhankelijk van uw persoonlijke wensen en uw Mondomijn. Informeer 

naar de mogelijkheden die aansluiten op uw situatie.
8. U kunt extra opvang aanvragen op uw Mondomijn. 
9. U kiest één arrangement voor alle dagen dat u gebruik maakt van de opvang.
10. De prijzen van deze producten zijn inclusief 6% BTW.
11. U betaalt voor 49 weken warme-maaltijdservice in plaats van 52 weken.
12. Dit product kunt u ook om de week afnemen, afhankelijk van de mogelijkheden van uw Mondomijn. Even en oneven weken opvang 

wordt gefactureerd op basis van de werkelijke kalenderdagen per maand.
13. Vakantieopvang neemt u af in hele dagen (van 7.30 tot 18.30 uur) of in dagdelen. Een ochtenddeel duurt van 07.30 tot 13.00 uur en 

een middagdeel duurt van 13.00 tot 18.30 uur.


