Ontdek
jouw
wereld
met Mikz!

Ta r i even Mikz 2 0 1 8
Tar i even 20 1 8
In deze brochure vind je onze tarieven voor 2018. Ons uitgangspunt om

het uurtarief van het basispakket binnen het fiscaal tarief (€ 7,45 KDV
en € 6,95 BSO) te houden, is ook voor 2018 weer gelukt!

De komende jaren investeert Mikz extra in de pedagogische kwaliteit

en in de inrichting van de binnen- en buitenruimtes van de locaties.

BSO
VA N A F
€ 0 ,4 2
P ER U U R

K DV
VANAF
€ 0,45
P ER U U R

N etto tari ef na aftrek van
de ki nderopvang-toesl ag

De tariefsverhoging is daarnaast gebaseerd op invoering van kwaliteit
verhogende maatregelen uit het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en prijsindexatie.

Wil je weten wat de netto kosten zijn in jouw persoonlijke situatie? Maak

dan gebruik van de rekenhulp op onze website (www.mikz.nl). Deze is
vanaf 1 november 2017 beschikbaar. Voor persoonlijk advies kun je
contact opnemen met de afdeling Klantadvies. Zij zijn bereikbaar op
werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via 0416-369 660 of klant@mikz.nl.

De kra ch t va n M i k z
Kinderen ontdekken hun wereld bij Mikz. Door deskundige begeleiding, een uitdagende omgeving en kwaliteit van dienstverlening dragen wij bij aan de ontwikkeling van je kind.

De pedagogische visie van Mikz is gebaseerd op de drie pedagogen:

Visie
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Het gezamenlijk
bruto toetsingsinkomen
per jaar:

Kinderdagverblijf
(hele dag opvang)

Bruto
uurprijs

ONTDEK JOUW WERELD MET MIKZ!
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te

Netto
uurprijs
1e kind

Netto
uurprijs
2e kind

€ 20.000,00

€ 7,45

€ 0,45

€ 0,37

€ 40.000,00

€ 7,45

€ 1,24

€ 0,45

€ 60.000,00

€ 7,45

€ 2,06

€ 0,57

€ 80.000,00

€ 7,45

€ 3,48

€ 0,86

€ 100.000,00

€ 7,45

€ 4,86

€ 1,15
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derde pedagoog is een

kz

Basis tarief

Het gezamenlijk bruto toetsingsinkomen per
jaar:

en

BSO

(buitenschoolse
opvang incl.
vakantieopvang)
Bruto
uurprijs

Netto
uurprijs
1e kind

Netto
uurprijs
2e kind

€ 20.000,00

€ 6,95

€ 0,42

€ 0,35

€ 40.000,00

€ 6,95

€ 1,15

€ 0,42

€ 60.000,00

€ 6,95

€ 1,93

€ 0,53

€ 80.000,00

€ 6,95

€ 3,25

€ 0,81

€ 100.000,00

€ 6,95

€ 4,53

€ 1,07
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O nze opva ngmoge lij k h ed en
De opvangmogelijkheden, opgesplitst per leeftijd, hebben we hieronder voor je op een rij
gezet. De tarieven die hiervoor gelden in 2018 vind je terug in het tarievenoverzicht op
pagina 4 en 5.

Ki n derd a gve r bl i j f ( 0 -4 j a ar)

•

Kinderdagverblijf Belle Fleur in Vlijmen

Kinderdagverblijf Bruintje Beer in Kaatsheuvel

Het aantal plaatsen flexibele opvang is in balans met het

Zorgeloze kinderopvang op vaste (hele of halve) dagen

aantal dagen vaste opvang. Dit kan betekenen dat flexibele

gedurende het hele kalenderjaar. We bieden opvang tussen

opvang op bepaalde dagen niet mogelijk is. De medewerkers

07.30 en 18.30 uur.

van klantadvies kunnen je hierover informeren.

48 weken dagopvang

Bij dit pakket kies je voor kinderopvang op vaste (hele of

Pe u te rspe e l za a l ( 2 - 4 jaar)

halve) dagen gedurende 48 weken. De vier vakantieweken

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar kun je ook kiezen voor de

behorend bij het 48-weken-pakket zijn vastgesteld in:.
•

Kindcentrum Besoyen in Waalwijk

•

52 weken dagopvang

•

•

peuterspeelzaal. Je kind is daar twee dagdelen welkom.

week 30, 31 en 32 (bouwvak)

De peuterspeelzaal is ook een goede voorbereiding op de

week 52 (kerst)

basisschool. Kinderen die meer ondersteuning nodig heb-

Afwijken van deze weken kan door een mail te sturen naar

ben, kunnen via een indicatie van het consultatiebureau 3

klant@mikz.nl o.v.v. je debiteurnummer:

of 4 dagdelen de peuterspeelzaal bezoeken. Vanaf 2018 valt

vóór 1 april 2018 voor de weken 30, 31 en 32

de peuterspeelzaal onder de Wet Kinderopvang. Dit betekent

vóór 1 oktober 2018 voor week 52

dat tweeverdieners gebruik moeten maken van de kinderop-

Schoolwekenopvang (40 weken dagopvang)

vangtoeslag en alleenverdieners of uitkeringsgerechtigden

Heb je alleen opvang nodig tijdens de schoolweken? Ook dat

gebruik maken van de gemeentelijke regeling. Beide rege-

halve dagen bij ons terecht.

ouderbijdragetabel in de gemeenten Waalwijk en Heusden.

lingen maken gebruik van dezelfde inkomensafhankelijke

kan bij Mikz. Je kind kan tijdens de schoolweken op hele of

Flexibele dagopvang op 4 kindcentra

B u i te n sch o o l se o pvan g
( 4-1 3 ja a r)

Heb je afwijkende arbeidstijden dan kun je gebruik maken

van flexibele dagopvang. Voor het aanbod gelden de vol-

Buitenschoolse opvang is mogelijk op vaste dagen (wekelijks

gende voorwaarden:
•

Vaste dagen minimaal 52, 48 of 40 weken

•

Minimale afname van 4 uur per keer

•
•

of om de week). Wij bieden drie varianten:

Wisselende dagen minimaal 40 weken

Voorschoolse opvang (VSO)

Als je eerder opvang nodig hebt dan school begint, dan biedt

Breng- en ophaaltijden volgens onderstaand schema in

VSO uitkomst. We vangen je kind op vanaf 07.30 uur. Wij

de blauwe blokken
7.309.00

9.0012.00

zorgen er voor dat je kind op tijd in de klas zit.
12.00 13.30

13.3016.00

Naschoolse opvang (BSO)

16.0018.30

Na een drukke schooldag kan je kind even bijkomen bij de
BSO. Op een vast verzamelpunt halen wij je kind na school

Voor een goede planning is het belangrijk dat je het rooster

op. Op alle BSO locaties bieden we opvang tot 18.30 uur.

tijdig doorgeeft aan de afdeling Klantadvies (klant@mikz.nl)
Tijdig betekent voor de 1e van de maand voor de opvang

Vakantieopvang

maand voor de opvang in de eerste helft van de volgende

je kind welkom bij de BSO.

in de tweede helft van de maand. En voor de 15e van de

Ook tijdens de schoolvakanties is

maand. Zie onderstaand voorbeeld:
Opvang vindt plaats:

Opvang doorgeven:

Van 16-31 januari 2018

Voor 1 januari 2018

Van 1-15 januari 2018

Voor 15 december 2017

Mikz biedt flexibele opvang aan op:
•

Kindcentrum WereldWijs in Drunen

2

Je kind beleeft dan een waar avontuur. Ook als je kind nor-

In sch ri jve n bi j Mi kz

maal gesproken geen gebruik maakt van de BSO, is hij of zij

Enthousiast geworden van onze mogelijkheden? Schrijf je

welkom tijdens de vakanties. Je kunt hiervoor losse dagen

dan nu in via www.mikz.nl, via de button ‘direct inschrijven’.

inkopen, of een BSO pakket met vakantiedagen kiezen.

Inschrijven voor gastouderopvang kan via GOB@mikz.nl.

Ben je al bekend bij Mikz en wil je een andere vorm van

Zie voor meer informatie over de opvangsoorten de Mikzgids of onze website (www.mikz.nl)

opvang? Log dan in via Ouderportaal met je debiteurnummer

G a st ou dero pva n g ( 0 -1 3 j aar)

opvang doorgeven.

en wachtwoord. Via ‘mijn gegevens’ kun je de gewenste

Gastouderopvang is kleinschalige, flexibele opvang in een

Heb je vragen over je inschrijving of wil je opvang uitbreiden,

huiselijke omgeving voor maximaal 6 kinderen van 0-13 jaar.

neem dan contact op met Klantadvies via

Er is dus veel persoonlijke aandacht bij een gastouder.

klant@mikz.nl of 0416-369 660 (keuze 1).

Bemiddeling

Mikz bemiddelt tussen ouder en gastouder. Na aanmelding

vindt een intakegesprek plaats met één van onze

bemiddelingsmedewerkers. Op basis van dit gesprek
zoeken we een geschikte gastouder en regelen een
kennismakingsgesprek

Als er een klik is volgt er een koppelingsgesprek met de

gastouder en de ouders en worden de overeenkomsten
gesloten. Ook na de koppeling blijven wij continue begeleiden
en bieden we ondersteuning.

Leuk dat jij je aanmeldt bij Mikz! We verwelkomen je

Kwaliteit van de opvang staat bij ons hoog in het vaandel.

graag met Rabbit, Flo, Dunk of Chick. Zij staan voor

Niet iedereen kan zomaar gastouder bij ons worden. We
selecteren

liefde, wijsheid, vreugde en talent en ontdekken net

onze gastouders zorgvuldig en stellen hoge

zoals jij met plezier de wereld.

eisen aan de vakbekwaamheid van onze medewerkers en

(Per kind - zolang de voorraad strekt - één van deze

gastouders.

karakters als welkomstgeschenk.)

Zie voor meer informatie over de opvangsoorten de Mikzgids of onze website (www.mikz.nl)

G ASTO U D E R Z I E K ?
E r i s a lt i j d o pva n g
m o g e l i j k o p é é n va n
o n ze k i n d c e n t ra

Een warme
maaltijd bij Mikz
Mikz biedt op diverse locaties
warme maaltijden van Apetito
aan. De kosten van een
warme maaltijd zijn bij vaste
afname € 3,45 en met een
strippenkaart € 3,60 per
maaltijd. Informeer naar de
mogelijkheden op de locatie
van je kind.
3

Ta r i eve n M i k z 2 0 1 8 i k z k i n d e r o p Maak optimaal gebruik van onze opvang en kies voor het pakket dat het beste bij je past!

Onderstaand vind je de tarieven voor kinderopvang. Deze zijn zowel bruto als netto weergegeven.
De netto tarieven zijn het bedrag wat je werkelijk kwijt bent voor je kinderopvang. Wil je weten wat de netto
kosten zijn in jouw persoonlijke situatie? Maak dan gebruik van de rekenhulp op onze website.

Fle x ibe le dag opvang

Ki nd erd a gverb lijf

Tarieven per uur op onze locaties met flexibele opvang *

hele/halve dag
KDV
5,5 / 11 uur *

bruto tarief
per uur

netto tarief
per uur
(min-max)

52 weken

€ 7,45

€ 0,45 - € 4,97

48 weken

€ 7,76

€ 0,76 - € 5,28

schoolweken

€ 7,91

€ 0,91 - € 5,43

* 7.30-13.00 uur
13.00-18.30 uur

WereldWijs in Drunen *
Besoyen in Waalwijk
Bruintje Beer in Kaatsheuvel
Belle Fleur in Vlijmen

bruto
tarief
per uur

netto tarief
per uur
(min-max)

52 weken opvang op
vaste dagen

€ 7,97

€ 0,97- € 5,49

48 weken opvang op
vaste dagen

€ 8,22

€ 1,22 - € 5,74

40 weken opvang op
vaste dagen

€ 8,37

€ 1,37 - € 5,89

minimaal 40 weken op
wisselende dagen

€ 8,37

€ 1,37 - € 5,89

De maximale uurprijs waarover de belastingdienst in 2018 de kinderopvangtoeslag berekent is €7,45.

Peu ters peelzaal
( ver ko r te Peutero pva ng)
Ochtend van 3,25 uur
Middag van 2 uur

bruto tarief
per uur

netto tarief
per uur
(min-max)

Waalwijk

€ 7,45

€ 0,45 - € 4,97

Heusden

€ 7,45

€ 0,45 - € 4,97
onder voorbehoud
goedkeuring gemeenteraad Heusden

Kaatsheuvel

n.n.b

n.n.b

Gastouderopvang
Tarief

Richtlijn

De gastouder bepaalt zelf het uurtarief. Mikz geeft daarvoor de
richtlijn € 4,66. Daarnaast betaal je organisatiekosten per uur. Je
neemt per uur af, en betaalt per uur

€ 1,50
per kind per uur

0-4 jaar
Je betaalt min. €25,- en max. €70,- per kind per maand. Bij 2
kinderen betaal je min. €25,- en max. €60,- per kind per maand
(voor 3e en volgende kinderen geen organisatiekosten)*

€ 4,66
per kind per uur

Organisatiekosten

Toelichting

4-12 jaar
Je betaalt min. €15,- en max. €70,- per kind per maand
Bij 2 kinderen betaal je min. €15,- en max. €60,- per kind per
maand (voor 3e en volgende kinderen geen organisatiekosten)*
.
* Kinderen die de minste uren afnemen
De maximale uurprijs waarover de belastingdienst in 2018 de kinderopvangtoeslag berekent is € 5,91
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Bu itenschool se opvang
N a s ch o o l

Voor school

BSO

bruto
tarief
per uur

netto tarief
per uur
(min-max)

VSO 7.30 uur
-begin school

bruto
tarief
per uur

netto tarief
per uur
(min-max)

schoolweken
+ 15 vakantiedagen

€ 6,95

€ 0,42 - € 4,64

schoolweken
+ 15 of meer vakantiedagen

€ 6,95

€ 0,42 - € 4,64

schoolweken
+ 5-14 vakantiedagen

€ 7,37

€ 0,84 - € 5,06

schoolweken
+ 5-14 vakantiedagen

€ 7,37

€ 0,84 - € 5,06

schoolweken
(40 in 2018)

€ 7,58

€ 1,05 - € 5,27

schoolweken
(40 in 2018)

€ 7,58

€ 1,05 - € 5,27

losse vakantiedagen
(11 uur)

€ 7,90

€ 1,37 - € 5,59

einde school
-18.30

De maximale uurprijs waarover de belastingdienst in 2018 de kinderopvangtoeslag berekent is €6,95.
Algemene afspraken KDV en BSO
• Extra dagdelen kunnen tegen hetzelfde tarief worden
afgenomen.
• Afname in even en oneven weken kan tegen een toeslag van 5% op het tarief, indien dit op de desbetreffende locatie mogelijk is.
• Ruilen is een service. Het ruilen van dagen kan alleen tegen hetzelfde product. Een ruilaanvraag dient
minimaal 4 dagen vooraf te zijn ingediend via Ouderportaal. Niet gebruikt tegoed vervalt 3 weken na de
afgemelde dag. Feestdagen worden niet in rekening
gebracht en kunnen dus niet worden geruild (kijk voor
afspraken omtrent ruilservice op onze website). Hou
er rekening mee dat ruilen naar drukke dagen (ma,
di, do) steeds minder vaak mogelijk is vanwege de
toename in vraag.
• Een verrekening kan plaatsvinden bij tussentijdse
opzegging van een contract van 40 of 48 weken..
• Wij factureren maandelijks op de 15e. Als dit in het
weekend valt factureren we de vrijdag daarvoor.
Soort opvang
Peuterspeelzaal
Kinderdagopvang
Buitenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang

Rekenvoorbeeld 1

Facturering
vooraf
vooraf
vooraf
achteraf

Starttijd BSO

tussen 14.30 en 14.55 uur 14.30 uur
tussen 15.00 en 15.25 uur 15.00 uur

•

Productvorm

KDV 52 weken

Aantal dagen

2,5

Gezinsinkomen

€ 35.000,00

Bruto maandbedrag
Netto maandbedrag
Netto uurprijs

€ 887,79
€117,19
€ 0,98

Kinderen

1e kind

2e kind

Productvorm

KDV 52 weken

BSO kort icl.
15 vakdgn

Aantal dagen

2

2 (3,5 uur)

Gezinsinkomen

€ 55.000,00

Bruto maandbedrag
Netto maandbedrag
Netto uurprijs

€ 710,23
€ 178,27
€ 1,87

€ 257,73
€ 18,30
€ 0,49

Rekenvoorbeeld 3

tussen 14.00 en 14.25 uur 14.00 uur

na 15.30 uur

1

Rekenvoorbeeld 2

Aanvullende afspraken buitenschoolse opvang
• De eindtijd van de school van uw kind bepaalt starttijd
van de buitenschoolse opvang.
Eindtijd school

Kinderen

15.30 uur

Ingekochte vakantiedagen kunnen flexibel worden
ingezet op schoolvrije- en vakantiedagen. Vakantiedagen gelden per kind en per kalenderjaar en vervallen
op 31 december 2018.

Kinderen

1

Productvorm

PSZ
schoolweken

Aantal dagen

2 ochtenden

Gezinsinkomen

€ 28.000,00

Bruto maandbedrag
Netto maandbedrag
Netto uurprijs

€ 170,46
€ 14,20
€ 0,66

Bel voor een persoonlijke berekening onze
afdeling klantadvies via 0416-369660.
Wij helpen u graag!
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Het kind heeft
100 talen
100 handen
100 gedachten
100 manieren van denken,
van spelen,van spreken.
100, altijd weer 100
manieren van luisteren
verwonderen en
liefhebben...
Een deel uit het gedicht van Loris Malaguzzi , Reggio Emilia

Ont d ek jo u w we re l d
m et Mi kz
Mikz vindt het belangrijk dat elk kind de optimale kans krijgt
om te ontwikkelen. Het bieden van activiteiten in een rijke
leeromgeving met natuurlijke en uitdagende materialen passend bij de ontwikkelingsfase van het kind staan hierin centraal.
Buiten ontdekken!
Opgroeien is ontdekken! Dat kan ook buiten, waar kinderen
in aanraking komen met de natuur. Door samen op onderzoek te gaan in de natuur ontdekken kinderen de seizoenen,
kleuren, geuren, planten en materialen. Bij Mikz vinden we
de inrichting van de buitenruimte dan ook heel belangrijk!

Mi kz on de rs ch e i d t z i ch d o o r:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sfeervolle, uitdagende en veilige binnen- en buitenruimte
Uitdagend activiteitenaanbod, waarbij spelenderwijs aandacht is voor de ontwikkeling van taal,
rekenen, muziek, techniek en voor natuur en de seizoenen
Geen extra kosten voor vervoer, vers fruit en luiers
Eigen sport- en beweegspecialisten, kunstenaars en muziekmakers op de BSO
Vervoer van en naar BSO of voor een uitstapje met een Stint, taxi of bus
Pedagogische coaching voor onze medewerkers
Samenwerking met kunstcentra, sportverenigingen, scouting etc.
Spetterend vakantieprogramma voor kinderen van 4-13 jaar met Kiesdagen
Continue verbetering door scholing en training van onze medewerkers
Op veel scholen het overblijven te verzorgen
In kindcentra samen te werken met het basisonderwijs
Actieve oudercommissies
Onderscheidend spelmateriaal
6

Kinderopvangtoeslag tabel 2018

Wa t i s ki n d e ro pva ng t o e s l ag?
Kinderopvangtoeslag is een
tegemoetkoming in de kosten van
kinderopvang via de Belastingdienst.
Je komt in aanmerking voor
kinderopvangtoeslag wanneer
er sprake is van:
•
•
•

twee werkende ouders/verzorgers in één gezin, of
ouders/verzorgers die een studie of traject volgen;
een alleenstaande ouder/verzorger die werkt, of een
studie of traject volgt;
ouder(s)/verzorger(s) met een eigen onderneming

Zelfstandige ondernemers komen ook in aanmerking voor
kinderopvangtoeslag volgens de Wet Kinderopvang. Ook de
ouder, die zonder enige vergoeding arbeid verricht in de onderneming van de partner in de zin van art. 3.78 van de Wet
Inkomensbelasting 2001. Dit artikel gaat over de meewerkaftrek, die geldt als de partner meer dan 525 uur per jaar meewerkt. Als de man dus een onderneming heeft en de vrouw
(of andersom) minimaal 525 uur per jaar meewerkt, voldoen
ze beiden aan de criteria voor de Wet Kinderopvang en hebben ze dus recht op kinderopvangtoeslag. In deze situatie
kan er dus geen gebruik worden gemaakt van de gemeentelijke regeling voor peuterspeelzalen.
Kinderopvangtoeslag vraag je aan bij de belastingdienst via
www.toeslagen.nl.
Gemeentelijke regeling peuterspeelzalen:
•
voor ouders, waarvan één partner een inkomen heeft en
ouders met een uitkering.
Gemeentelijke regeling voor kinderopvang:
•
voor ouders, die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld omdat er maar één van de ouders
werkt, terwijl de andere ouder om sociale en/of medische redenen tijdelijk niet in staat is om voor de kinderen te zorgen. Het gaat hier om de regeling SMI. Meer
informatie over deze regeling: Kindermediair (smi@kindermediair/ 0900 200 4040) of Centrum Jeugd en Gezin
(CJG).

(Gezamenlijk)
toetsingsinkomen

Tegemoetkoming
Rijk

van

tot

1e kind

lager dan

€ 18.849

94,0%

95,0%

€ 18.850

€ 20.105

94,0%

95,0%

€ 20.106

€ 21.358

94,0%

95,0%

€ 21.359

€ 22.614

94,0%

95,0%

€ 22.615

€ 23.870

94,0%

95,0%

€ 23.871

€ 25.124

93,8%

94,9%

€ 25.125

€ 26.379

92,8%

94,8%

€ 26.380

€ 27.630

92,0%

94,7%

€ 27.631

€ 28.981

91,2%

94,6%

€ 28.982

€ 30.329

90,4%

94,4%

€ 30.330

€ 31.680

89,3%

94,2%

€ 31.681

€ 33.029

88,7%

94,0%

€ 33.030

€ 34.381

87,7%

94,0%

€ 34.382

€ 35.730

86,8%

94,0%

€ 35.731

€ 37.112

86,0%

94,0%

€ 37.113

€ 38.496

85,1%

94,0%

€ 38.497

€ 39.880

84,3%

94,0%

€ 39.881

€ 41.263

83,4%

94,0%

€ 41.264

€ 42.649

82,3%

94,0%

€ 42.650

€ 44.033

81,8%

94,0%

€ 44.034

€ 45.416

80,8%

94,0%

€ 45.417

€ 46.800

80,1%

94,0%

€ 46.801

€ 48.312

79,0%

94,0%

€ 48.313

€ 51.278

77,2%

94,0%

€ 51.279

€ 54.242

76,3%

93,5%

€ 54.243

€ 57.209

74,9%

92,9%

€ 57.210

€ 60.176

72,3%

92,4%

€ 60.177

€ 63.140

69,6%

92,1%

€ 63.141

€ 66.107

66,9%

91,3%

€ 66.108

€ 69.072

64,1%

90,8%

€ 69.073

€ 72.038

61,3%

90,2%

€ 72.039

€ 75.006

58,7%

89,4%

€ 75.007

€ 77.970

56,0%

88,9%

€ 77.971

€ 80.938

53,3%

88,4%

€ 80.939

€ 83.903

50,4%

88,1%

€ 83.904

€ 86.867

47,7%

87,3%

€ 86.868

€ 89.833

45,1%

86,9%

€ 89.834

€ 92.858

42,3%

86,3%

€ 92.859

€ 95.896

39,8%

85,5%

€ 95.897

€ 98.933

37,4%

85,0%

€ 98.934

€ 101.970

34,8%

84,6%

€ 101.971

€ 105.006

33,3%

84,2%

€ 105.007

€ 108.044

33,3%

83,4%

€ 108.045

€ 111.083

33,3%

82,8%

€ 111.084

€ 114.120

33,3%

82,3%

2e kind

vanaf € 111.084 zie onze site of de site van de belastingdienst
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Met w i e we r kt
Mi k z s a me n?
Mikz kiest nadrukkelijk voor samenwerking. Mikz werkt
samen met het basisonderwijs, gemeenten, jeugdzorg,

scouting, sport- en cultuurverenigingen. We zien onderwijs en kinderopvang als een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar, die goed op elkaar aansluit.

Op deze wijze creëren we een eenduidige pedagogische en veilige omgeving voor (jonge) kinderen.

Mikz is een maatschappelijke organisatie. Daarom kiezen wij voor opvang in alle wijken binnen ons werkgebied. Zo is de kinderopvang voor iedereen toegankelijk.

Een nieuwe site in ontwikkeling

Actief op Facebook

Mikz app voor ouders

T: (0 4 1 6 ) - 3 6 96 60
W: w ww.mi k z .nl / klant@m i kz. nl
F : w w w. f a c e b o o k . c o m / m i k z . n l
Hoewel deze tarievenbrochure met grote zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan de inhoud worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.
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