
         Tarieven 2021  

  

Hele dagopvang  

Mimpi is 11 uur per dag geopend  tussen 7.00-18.00 uur.  

  

Aantal 

dagen per 

week  

Aantal 

uren per 

jaar  

Aantal uren 

per maand  

Uurtarief  Maandbedrag  Jaarbedrag  

1 dag  543,4 45,28 € 8,46 € 383,07 € 4596,84 

2 dagen  1086,8 90,57 € 8,46  € 766,22 € 9194,64 

3 dagen  1630,2 135,84 € 8,46  € 1149,21 € 13790,48 

4 dagen  2173,6 181,12 € 8,46  € 1532,28 € 18387,30 

5 dagen  2717 226,42 € 8,46 € 1915,51 € 22985,82 

                                                                                  *onder voorbehoud van typefouten   

Mimpi is in 2021, 247 dagen geopend. 

Dit betekent : 247 dagen X 11 uur per dag = 2717 uur per jaar. 

2717 uur X € 8,46 = € 22985,82 per jaar voor 5 hele dagen opvang per week. 

U betaalt bij ons alleen de dagen waarop wij geopend zijn. De officiële feestdagen 

en andere sluitingsdagen worden bij ons dus niet in rekening gebracht.   

 

NB: Bovengenoemde bedragen zijn de vaste maandprijzen, óók als uw kindje één of 

meerdere keren niet komt  i.v.m. bijvoorbeeld ziekte of vakantie, wordt het vaste 

maandbedrag gefactureerd.  

  

Weetjes :  

• Wist u dat u bij Mimpi alleen de dagen betaalt waarop wij geopend zijn ?  

• Wist u dat onze prijs inclusief luiers, (standaard) babyvoeding , fruit, 

tussendoortjes, drinken, lunch is? En ook inclusief de extra activiteiten die wij 

regelmatig in het kinderdagverblijf organiseren ?   

• Wist u dat we geregeld samen met de kinderen iets maken voor bij de lunch ? 

Bijvoorbeeld : soep, pannenkoekjes, pasta, hutspot etc.  

• Wist u dat we in de zomer met regelmaat div. groente, fruit uit eigen tuin 

oogsten , wat de kinderen o.a. zelf in onze moestuintje geplant hebben ?  

• Wist u dat wij ruime breng- en haaltijden hebben ?  

• Wist u dat wij altijd open staan voor suggesties en leuke ideeen ?  

  



  

         Tarieven 2021  

  

Halve dagopvang  

U kunt bij Mimpi ook halve dagen afnemen.  

Dit gaat naar beschikbaarheid. Een halve dag bestaat uit 5,5 uur. 

 

Ochtend → 7.00-12.30 uur (incl. lunch) 

Middag → 12.30-18.00 uur (excl. lunch) 

  

Aantal 

dagen per 

week  

Aantal 

uren per 

jaar  

Aantal uren 

per maand  

Uurtarief  Maandbedrag  Jaarbedrag  

1 dag  271,7 22,64 € 8,56 € 193,80 € 2325,48 

2 dagen  543,4 45,28 € 8,56 € 387,60 € 4651,08 

3 dagen  815,1 67,93 € 8,56 € 581,48 € 6977,76 

4 dagen  1086,8 90,57 € 8,56 € 775,28 € 9303,24 

5 dagen  1358,5 113,21 € 8,56 € 969,08 11628,76 

                                                                                  *onder voorbehoud van typefouten   

Mimpi is in 2021, 247 dagen geopend. 

Dit betekent : 247 dagen X 5,5 uur per dag = 1358,5 uur per jaar. 

1358,5 uur X € 8,56 = € 11628,76 per jaar voor 5 halve dagen opvang per week. 

U betaalt bij ons alleen de dagen waarop wij geopend zijn. De officiële feestdagen 

en andere sluitingsdagen worden bij ons dus niet in rekening gebracht.   

 

NB: Bovengenoemde bedragen zijn de vaste maandprijzen, óók als uw kindje één of 

meerdere keren niet komt  i.v.m. bijvoorbeeld ziekte of vakantie, wordt het vaste 

maandbedrag gefactureerd.  

  

 

 

 

 

 

  
  



 

 
  

Tarieven 2021       

  
Flexibele dagopvang  

U kunt bij Mimpi ook flexibele hele dagen afnemen.  

Dit gaat naar beschikbaarheid.  

Voor flexibele dagopvang geldt een minimum van 1 flexibele dag per week en een vast 

aantal dagen per week, zodat er een vast maandtarief gehanteerd kan worden. 

Uiteraard kunt u indien nodig extra opvang afnemen die los gefactureerd wordt. 

 

      

Aantal 

dagen per 

week  

Aantal 

uren per 

jaar  

Aantal uren 

per maand  

Uurtarief  Maandbedrag  Jaarbedrag  

1 dag  543,4 45,28 € 8,66 € 392,12 € 4705,44 

2 dagen  1086,8 90,57 € 8,66 € 784,34 € 9412,08 

3 dagen  1630,2 135,84 € 8,66 € 1176,37 € 14116,44 

4 dagen  2173,6 181,12 € 8,66  € 1568,50 € 18822,00 

5 dagen  2717 226,42 € 8,66 € 1960,80 € 23529,22 

                                                                             *onder voorbehoud van typefouten   

Mimpi is in 2021, 247 dagen geopend. 

Dit betekent : 247 dagen X 11 uur per dag = 2717 uur per jaar. 

2717 uur X € 8,66 = € 23529,22 per jaar voor 5 dagen opvang per week. 

U betaalt bij ons alleen de dagen waarop wij geopend zijn. De officiële feestdagen 

en andere sluitingsdagen worden bij ons dus niet in rekening gebracht.   

 

NB: Bovengenoemde bedragen zijn de vaste maandprijzen, óók als uw kindje één of 

meerdere keren niet komt  i.v.m. bijvoorbeeld ziekte of vakantie, wordt het vaste 

maandbedrag gefactureerd.  

  

 



   

Sluitingsdagen  

MIMPI 2021  

  

Vrijdag 1 januari 2021 Nieuwjaarsdag 

Vrijdag 2 april 2021 Goede vrijdag 

Maandag 5 april 2021 2e Paasdag 

Maandag 26 april 2021 Extra dag / studiedag 

Dinsdag 27 april 2021 Koningsdag 

Donderdag 13 mei 2021 Hemelvaartsdag 

Vrijdag 14 mei 2021  Extra dag 

Maandag 24 mei 2021 2e Pinksterdag 

Vrijdag 24 december 2021 Kerstsluiting 

Maandag 27 december 2021 Kerstsluiting 

Dinsdag 28 december 2021 Kerstsluiting 

Woensdag 29 december 2021 Kerstsluiting 

Donderdag 30 december 2021 Kerstsluiting 

Vrijdag 31 december 2021 Kerstsluiting / Oudejaarsdag 

 *onder voorbehoud van typefouten   

 


