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Welkom bij Yunio Kinderopvang
Voor de goede werking van dit rekenformulier is  Adobe Reader 8.0. of 9.0 vereist.
Andere PDF Readers beinvloeden het formulier nadelig en veroorzaken problemen bij de 
berekeningen. 
Om dit gratis programma te downloaden klikt u op onderstaande link.Download de Adobe Reader en installeer hem vervolgens.
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Kinderdagverblijven  kinderen 0-4 jaar 
Prijs
Kinderopvanglocatie
Verlengde openingstijden
Deze informatie kunt u gebruiken voor het berekenen van uw kinderopvang- toeslag via www.toeslagen.nl 
Totaal opvanguren
Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
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