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Praktische info en huisregels Leef Kind 
 

Algemene 
voorwaarden 

Wij zijn aangesloten bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Op al onze 
diensten en leveringen zijn de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang van 
toepassing.  

  
Inschrijfgeld Bij inschrijving van een kind brengen wij eenmalig € 15,- inschrijfkosten in rekening. Als 

het kind doorstroomt naar de buitenschoolse opvang is geen inschrijfgeld verschuldigd. 
  
Kinderopvangtoeslag 
en tarieven 

Voor de kinderopvang in Nederland kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de 
belastingdienst. Binnen 3 maanden na de start van de opvang dient u de 
kinderopvangtoeslag aan te vragen. De hoogte van de kinderopvangtoeslag die u 
ontvangt, bepaalt de werkelijke (netto) prijs die u betaalt voor de opvang. Onze tarieven 
zijn voor u brutoprijzen.  

  
Contract Afgenomen arrangementen leggen wij vast in een contract. Met het aangaan van een 

arrangement verklaart u tevens akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden en 
ons privacy beleid. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op onze website. 

  
Factuur U betaalt voor de aangeboden uren die in het contract staan. Tijdens ziekte, vakantie, 

feestdagen of een ander verzuim van uw kind dient de ouderbijdrage doorbetaald te 
worden, om de plaats van uw kind te waarborgen. De prijs van het arrangement brengen 
wij in 12 maandtermijnen in rekening. Extra afgenomen diensten worden maandelijks 
achteraf in rekening gebracht. Uw factuur is vanaf de 10e werkdag beschikbaar in het 
ouderportaal. 

  
Automatisch Incasso Wij incasseren de gefactureerde bedragen automatisch. Voor de automatische incasso 

ontvangt u ter ondertekening een machtigingsformulier. Wij voeren de automatische 
incasso uit op de dag na de betaaldatum van de kinderopvangtoeslag volgens de site van 
de belastingdienst. Als u geen gebruik maakt van automatische incasso, brengen wij € 2,- 
euro per factuur aan administratiekosten in rekening. 

  
Te laat met betalen? De afgenomen diensten voor kinderopvang volgens contract dient u vooruit te betalen. 

Wij maken gebruik van het platform van Payt voor debiteurenbeheer. Als de factuur niet 
op tijd betaald is of de automatische incasso wordt gestorneerd, dan krijgt u automatisch 
een herinneringsmail. Reageer hier altijd op. Doe dit via de link van het platform die in het 
e-mailbericht staat. Zo voorkomt u dat u extra (wettelijke) kosten in rekening gebracht 
krijgt. Blijft reactie of betaling uit dan volgen automatisch vervolgacties die in zwaarte 
toenemen.  

  
Jaaropgave In het 1e kwartaal na afloop van het jaar ontvangt u in Konnect een jaaropgave van uw 

kinderopvang. 
  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag
http://leefkind.nl/voorwaarden/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag
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Ouderportaal Voor de correspondentie over de kinderopvang maken wij gebruik van het ouderportaal 
Konnect. Bij plaatsing van uw kind ontvangt u per e-mail de inloggegevens. Konnect is 
beschikbaar op de website of is als app te downloaden. In het ouderportaal kunt u onder 
meer uw contract, facturen, jaaropgaaf en de opvang-kalender terugvinden. Daarnaast 
kunt u via het ouderportaal berichten sturen, opvangdagen afmelden of incidentele 
opvangdagen aanvragen. 

 
Incidentele opvang 
 

 
Incidentele opvang is mogelijk binnen het afgesloten contract. Dit betekent dat u een 
extra opvangdag kunt aanvragen voor hetzelfde kind en voor dezelfde opvangvorm. 
Hierbij geldt, mits aangevraagd via het ouderportaal en mits de groepsgrootte en de 
personele planning het toelaat. Wij dienen rekening te houden met het maximum aantal 
toegestane kinderen per opvanglocatie en met de medewerker-kind ratio (BKR). 
 

Wachtlijstbeleid Als stichting hebben wij geen winstoogmerk. Wij streven naar een gezond evenwicht 
tussen kwalitatieve – en rendabele opvang. Om die reden kunnen wij een wachtlijstbeleid 
per opvangsoort en opvanggroep hanteren. 

  
Afmelden De inzet van onze pedagogische medewerkers is dagelijks afgestemd op het gepland 

aantal kinderen per opvanggroep. Hiervoor gelden strakke, wettelijke regels. Onze 
pedagogische medewerkers zorgen voor een dagprogramma om de opvang van uw kind 
zo prettig mogelijk te maken. Is uw kind een keer afwezig wegens ziekte, vakantie of een 
andere reden? Geen probleem. Wij vragen u wel vriendelijk om dit aan ons door te geven, 
zodra u er weet van heeft. Dit kan via het ouderportaal Konnect. Op de dag zelf graag voor 
08.00 uur, zodat wij en onze pedagogische medewerkers er nog op kunnen inspelen. 
 

Sluitingsdata   Op de Nationale Feestdagen in Nederland zijn wij gesloten. Voor verdere informatie zie de 
productbladen van de opvangsoorten. 
 

Overblijven op 
school  
 

Wij organiseren in opdracht van het schoolbestuur voor diverse scholen in de regio het 
overblijven van kinderen op school. De tussenschoolse opvang wordt op locatie van de 
school uitgevoerd door vrijwilligers die onder supervisie staan van een pedagogisch 
medewerker van ons. Als u gebruik wilt maken van de tussenschoolse opvang op de 
basisschool, dient u zich aan te melden via isy-school. U ontvangt hiervoor een inlogcode 
van de basisschool. U kunt via ISY-school overblijftegoeden voor uw kind aankopen. Het 
schoolbestuur bepaalt het tarief dat u betaalt voor het overblijftegoed (voor 2022: €2,50). 
Daarnaast betaalt u per i-Dealbetaling administratiekosten aan ISY-school (voor 2022: 
€0,50). Wij ontvangen een vergoeding voor het organiseren van de tussenschoolse 
opvang en de inzet van de vrijwilligers en ons personeel. Daarnaast betalen wij ook 
administratiekosten aan ISY-school. 
 

Opvangvormen 
 
 
 
 

Wij bieden de volgende diensten van kinderopvang aan: dagopvang (0-4 jaar), babygroep 
(0-2 jaar), peuterarrangement (2-4 jaar), voor- en vroegschoolse educatie (2-4 jaar) en 
buitenschoolse opvang (4-12 jaar). Op de productbladen kunt u de hiervoor geldende 
voorwaarden lezen. 
 

https://leefkind.nl/ouderportaal/
https://leefkind.nl/ouderportaal/
http://www.isy-school.nl/
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Vragen? 
 

 
Wij streven ernaar om uw vragen uiterlijk binnen 2 werkdagen te beantwoorden. Om dit 
mogelijk te maken, vragen wij u om uw vragen gericht te stellen per e-mail. 

• info@leefkind.nl voor algemene vragen of informatie 
• contracten@leefkind.nl voor vragen over of wijzigingen van het contract 
• planning@leefkind.nl voor vragen over of wijzigingen in de planning van uw kind 
• facturen@leefkind.nl voor vragen over de factuur 

mailto:info@leefkind.nl
mailto:contracten@leefkind.nl
mailto:planning@leefkind.nl
mailto:facturen@leefkind.nl
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Dagopvang (0-4 jaar) 
 

Locaties:   Herkenbosch, Posterholt, Sint Odiliënberg en Swalmen 
 

Openingsdagen: 52 weken per jaar 

   5 dagen per week, maandag t/m vrijdag 

 

Gesloten: Nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsdag, één keer per 5 jaar Bevrijdingsdag (2025), 

Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstmis 
 

Openingstijden:  Maandag t/m vrijdag van 07.15 uur tot 18.15 uur   

 

Soort opvang:  De dagopvang werkt met vaste dagdelen: 

   Ochtend:   07.15 uur – 12.45 uur = 5,5 uur 

   Middag:   12.45 uur – 18.15 uur = 5,5 uur 

   Hele dag:   07.15 uur – 18.15 uur = 11 uur 

 

Voorwaarden:  Minimale afname 1 hele dag of 2 dagdelen per week op vast jaarcontract. 

 

Breng- en haaltijden: Brengen  tot 08.45 uur 

   Halen/brengen  12.30 – 13.00 uur 

   Halen   vanaf 16.30 uur 

 

Arrangementen en bijbehorende tarieven per uur:  

 

 

Bijzonderheden Dagopvang 
• Voor kinderen tot 1 jaar zijn luiers, fruit, drinken, lunch en gezonde snacks inbegrepen.  

• Voor kinderen van 1 tot 4 jaar zijn fruit, drinken, lunch en gezonde snacks inbegrepen. 

• Mocht een feestdag op een contractuele vaste opvangdag van uw kind vallen, dan kunt u deze dag op een andere dag in dezelfde 

maand inzetten. Hierbij geldt, mits 4 weken vóór de gewenste dag aangevraagd via het ouderportaal en mits de groepsgrootte en de 

personele planning dit toelaat.  

Arrangement Leeftijd

Contract

weken

Tarief 

2022 Toelichting en voorwaarden

Uurprijs KDV contract - basis 52 0-4 jaar 52 € 8,93 Standaard arrangement van 52 weken

Uurprijs KDV contract - kort 46 0-4 jaar 46 € 9,64 Arrangement met 6 weken in te plannen schoolvakantie

Uurprijs KDV contract - min 40 0-4 jaar 40 € 10,04 Schoolweken arrangement van 40 weken

Uurprijs KDV contract - basis 52 duo (50/50) 0-4 jaar 52 € 9,37

Uurprijs KDV contract - kort 46 duo (50/50) 0-4 jaar 46 € 10,09

Uurprijs KDV contract - min 40 duo (50/50) 0-4 jaar 40 € 10,49

Uurprijs KDV - incidenteel 0-4 jaar 0 € 10,71

Uurprijs KDV contract - basis 52 babygroep 0-2 jaar 52 € 11,16

Uurprijs KDV contract - kort 46 babygroep 0-2 jaar 46 € 11,87

Uurprijs KDV contract - min 40 babygroep 0-2 jaar 40 € 12,27

Uurprijs KDV contract - basis duo 52 (50/50) babygroep 0-2 jaar 52 € 11,71

Uurprijs KDV contract - kort 46 duo (50/50) babygroep 0-2 jaar 46 € 12,43

Uurprijs KDV contract - min duo (50/50) babygroep 0-2 jaar 40 € 12,83

Uurprijs KDV - incidenteel babygroep 0-2 jaar 0 € 13,39

Arrangement voor ouders die elk een eigen contract willen 

voor het kind. Voorwaarde: 2 contractouders van elk 50% voor 

hetzelfde kind op dezelfde opvangdag. 

Arrangementvarianten voor de babygroep met een eigen, 

specifiek babyprogramma. Alleen mogelijk op locatie 

Gevaren.

Arrangement voor ouders die elk een eigen contract willen 

voor het kind. Voorwaarde: 2 contractouders van elk 50% voor 

hetzelfde kind op dezelfde opvangdag. 
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Peuterarrangement /VVE (2-4 jaar) 
 

Locaties:   Herkenbosch, Melick, Posterholt, Sint Odiliënberg en Swalmen 
 

Openingsdagen: 40 weken per jaar 

   4 ochtenden per week 

 

Gesloten: In schoolvakanties, studiedagen/schoolvrije dagen van de school in het kerkdorp en op de 

nationale feestdagen. Deze dagen worden gecompenseerd met ons verlaagde uurtarief. 

Het landelijke uurtarief is namelijk gebaseerd op 52 weken terwijl wij een aanbod hebben 

op basis van 40 weken. 

 

Soort opvang: Het peuterarrangement/vve werkt met vaste dagdelen van 4 uur in de ochtend.  

 

Posterholt, Sint Odiliënberg, Herkenbosch en Swalmen:  

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 – 12.30 uur 
Melick:  

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  08.15 – 12.15 uur 

 

Voorwaarden:  Minimale afname per soort opvang per week op vast jaarcontract: 

• PAMKOT en PAZKOT: 2 dagdelen 

• VEMKOT en VEZKOT: 3 dagdelen  

 

Arrangementen en bijbehorende tarieven per uur: 

 
 

Bijzonderheden Peuterarrangement/VVE 
• Fruit, cracker en drinken is inbegrepen.  

• De peuterprogramma’s passen in het stimuleringsbeleid van de gemeente Roermond en de gemeente Roerdalen. De gemeente 

betaalt mee aan de uitvoering van peuterprogramma’s. Leef Kind sluit aan op de voorwaarden zoals gesteld in de beleidsregels van 

de desbetreffende gemeente. Deze regels zijn te raadplegen op www.overheid.nl  

• VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Voor VEZKOT en VEMKOT is een VVE-indicatie nodig van de GGD. Uw kind krijgt 

extra aandacht op met name het gebied van taal.  

• PAZKOT, VEZKOT en VEMKOT geldt uitsluitend voor inwoners en ingeschreven kinderen in de Basisregistratie Personen van de 

gemeente Roerdalen en de gemeente Roermond. 

• Het startmoment voor de peuterprogramma’s is altijd op de 1ste van de maand.  

• Bij PAZKOT en VEZKOT dient de ouder aanvullende gegevens te overleggen om in aanmerking te komen voor de vastgestelde 

ouderbijdrage:  

o Formulier ‘VERKLARING GEEN RECHT OP KINDEROPVANGTOESLAG’ van de desbetreffende gemeente 

o Inkomensverklaring (IB60) van de belastingdienst. 

Arrangement

Contract

weken

Tarief 

2022 Toelichting en voorwaarden

Uurprijs PA contract - met kinderopvangtoeslag (PAMKOT) 40 € 8,50 Standaard peuterarrangement van 40 weken. 

Uurprijs PA contract - zonder kinderopvangtoeslag (PAZKOT) 40 € 2,12 Standaard peuterarrangement. Voor Swalmen geldt maximaal 

8 uur tegen deze prijs. Meer dagdelen tegen € 8,50 per uur.

Uurprijs VVE contract - zonder kinderopvangtoeslag (VEZKOT) 40 € 0,34

Uurprijs VVE contract - met kinderopvangtoeslag (VEMKOT) 40 € 8,50

Voorschoolse educatie programma van 40 weken voor peuters.

http://www.overheid.nl/
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Buitenschoolse opvang (4 – 12 jaar)   

 

Locaties:   Herkenbosch, Koningsbosch, Melick, Posterholt, Sint Odiliënberg en Swalmen 

 

Openingsdagen: 40 schoolweken per jaar, 5 dagen per week, maandag t/m vrijdag 

 

Gesloten:  Nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsdag, één keer per 5 jaar  

Bevrijdingsdag (2025), Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstmis (1e en 2e kerstdag) 

 

Openingstijden:  Maandag t/m vrijdag van 07.15 uur tot 18.15 uur 

 

Soort opvang:  De buitenschoolse opvang werkt met vaste dagdelen: 

   Voorschoolse opvang (VSO):    07.15 uur – begin schooltijd 

   Naschoolse opvang (NSO) lang:   einde schooltijd – 18.15 uur 

   Naschoolse opvang (NSO) kort (woensdag, vrijdag): einde schooltijd – 13.00 uur  

 

De vakantie opvang (BSO vak) werkt met dezelfde vaste dagdelen als de dagopvang. 

    

Voorwaarden:  VSO en NSO minimale afname 1 dagdeel per week op vast jaarcontract 

   BSO vak minimale afname 1 hele dag of 2 dagdelen per week op vast jaarcontract. 
    

Arrangementen en bijbehorende tarieven per uur:  

 
 
Bijzonderheden BSO  

• Gezonde snacks, fruit en drinken zijn inbegrepen bij de NSO en BSO vak. Bij BSO vak ook lunch. 

• VSO en NSO is uitsluitend mogelijk gedurende de 40 schoolweken.  

Arrangement

Contract

weken

Tarief 

2022 Toelichting en voorwaarden

Uurprijs VSO contract - basis 40 40 € 8,63 Minimum aantal kinderen per groep = 5

Uurprijs NSO contract - basis 52 40 € 7,67

Uurprijs BSO vak contract - basis 52 12 € 8,09

Uurprijs NSO contract - kort 46 40 € 8,28

Uurprijs BSO vak  contract - kort 46 6 € 8,73

Uurprijs NSO contract - min 40 40 € 8,63 BSO arrangement voor vast 40 weken NSO zonder 

vakantieopvang

Uurprijs BSO vak contract - 12 12 € 9,30 BSO arrangement voor vast 12 weken vakantieopvang

Uurprijs BSO vak contract - 6 6 € 10,48 BSO arrangement voor vast 6 weken vakantieopvang

Uurprijs VSO contract - basis 40 duo (50/50) 40 € 9,06 Minimum aantal kinderen per groep = 5

Uurprijs NSO contract - basis 52 duo (50/50) 40 € 8,05

Uurprijs BSO vak contract - basis 52 duo (50/50) 12 € 8,49

Uurprijs NSO contract - basis 46 duo (50/50) 40 € 8,70

Uurprijs BSO vak contract - basis 46 duo (50/50) 6 € 9,17

Uurprijs NSO contract - min 40 duo (50/50) 40 € 9,06

Uurprijs VSO/NSO contract  - incidenteel 0 € 9,20 Enkel voor ouders met een VSO en/of NSO contract

Uurprijs BSO vak contract  - incidenteel 0 € 10,48 Enkel voor ouders met een BSO vakantiecontract

BSO arrangement voor vast 40 weken NSO en 12 weken 

vakantieopvang

BSO arrangement voor vast 40 weken NSO en 6 weken 

vakantieopvang

Arrangement voor ouders die elk een eigen contract willen voor 

het kind. Voorwaarde: 2 contractouders van elk 50% voor 

hetzelfde kind op dezelfde opvangdag.  Overige voorwaarden 

gelijk aan 1 contractouder arrangementen.
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• BSO vak is uitsluitend mogelijk tijdens de schoolvakantie weken. 

• Het aan- en afmelden voor BSO vakantieopvang kan tot 4 weken voorafgaand aan de geplande vakantie. Vraagt u later aan, dan 

wordt er gekeken naar de beschikbaarheid binnen de planning.  

• Indien kinderen door ons met de auto of bus naar school gebracht of opgehaald worden, wordt € 1,50 per keer in rekening 

gebracht. 

• Studiedagen kunnen door ouders extra ingekocht en gereserveerd worden in dagdelen. U kunt deze dagdelen aanvragen tot 4 

weken van tevoren. Wij hanteren een minimaal aantal kinderen van 5 per opvanggroep. Studiedagen worden in rekening 

gebracht tegen het incidentele tarief. 

• Mocht een feestdag op een contractuele vaste opvangdag van uw kind vallen, dan kunt u deze dag op een andere dag in 

dezelfde maand inzetten. Hierbij geldt, mits 6 weken vóór de gewenste dag aangevraagd via het ouderportaal en mits de 

groepsgrootte en de personele planning dit toelaat.  

• Leef Kind houdt zich het recht voor om locatie overstijgend op te vangen op dagen waarop een gering aantal kinderen de 

opvang nodig heeft. 

 
Lunchclub (4 – 12 jaar)   
 

Locaties:   Melick  
 

Openingsdagen: 40 schoolweken per jaar  
 

 Openingstijden:   tijdens de middagpauze van de basisschool 

 

Als u een contract heeft voor vaste opvang in schoolweken, kunt u voor de tussenschoolse opvang vaste dagen 

reserveren bij de lunchclub (plaatsingsbewijs). Of u kiest ervoor om via Konnect de gewenste dagen aan te 

vragen. In dat geval worden de opvangdagen extra op factuur in rekening gebracht tegen het incidentele 

opvangtarief.  

 
 

 Arrangementen en bijbehorende tarieven per uur:  

  
 

Bijzonderheden Lunchclub  
• Lunch is inbegrepen.  

• De kosten van de Lunchclub vallen niet onder de Wet Kinderopvangtoeslag. Er bestaat daarom over de afgenomen uren geen 

recht op kinderopvangtoeslag. 
 

 

Arrangement Leeftijd

Contract

weken

Tarief 

2022 Toelichting en voorwaarden

Uurprijs Lunchclub contract - basis 40 4-13 jaar 40 € 8,00

Uurprijs Lunchclub contract - basis duo (50/50) 4-13 jaar 40 € 8,40

Arrangement voor ouders die elk een eigen contract willen voor 

het kind. Voorwaarde: 2 contractouders van elk 50% voor 

hetzelfde kind op dezelfde opvangdag. 

Uurprijs Lunchclub - incidenteel 4-13 jaar 0 € 9,60


