Het beste voor je kind
Gewaardeerd door
Ouders met een

KDV

8,2

vanaf € 0,47
per uur*
BSO
vanaf € 0,52
per uur*
GOO
vanaf € 0,33
per uur**

Tarieven Kinderopvang 2019

Wist je dat?

In deze brochure vind je onze tarieven voor 2019.

Wil je weten wat de netto

met de nieuwe wetgeving en inflatieverhogingen.

kosten zijn in jouw persoonlijke

We werken hierbij samen met de Branchevereniging

situatie? Maak dan gebruik

Kinderopvang en met onze eigen oudercommissie.

van de rekenhulp op de

Voor 2019 is het ons wederom gelukt om de tarieven

website van de overheid

van de basispakketten onder de fiscale uurtarieven

(www.toeslagen.nl)

Bij het opstellen van de tarieven houden we rekening

te houden (incl. materialen, voeding en activiteiten).

Kinderen
*B
 ovenstaande Netto tarieven na aftrek
van de Kinderopvangtoeslag.
** T arief gastouderopvang op basis van
20 uur per week.

krijgen

bij

Hoppas

een

uitdagend

activiteitenaanbod, waarbij spelenderwijs aandacht
is voor de ontwikkeling van taal, rekenen, muziek,
techniek, natuur en de seizoenen.

Hoppas onderscheidt zich door:

De kracht van Hoppas

Ieder kind
is uniek

Stimuleer
ontwikkeling
Door een uitdagend

Tevredenheids
onderzoek
ouders

activiteitenaanbod waarbij
spelenderwijs aandacht

Lekker sporten
Met eigen sport- en
beweegspecialisten
op de BSO

8,2

is voor de ontwikkeling
Ieder kind is uniek, elke situatie verschillend en elke ouder is anders.
van taal, rekenen, muziek,
Hoppas biedt een totaalpakket aan gastouderopvang, kinderopvang,
techniek en voor natuur en
peutergroepen en naschoolse opvang. Jij bepaalt welke vorm van opvang
seizoenen.
en voorschool het beste bij jou en jouw kind past!

Cultuur en sport

Kwaliteit en innovatie staan bij elke vorm van kinderopvang bovenaan

Wij Stimuleren cultuur en sport door een

ons lijstje. We werken met passie voor kinderen en we willen continue

goede samenwerking met cultuurclubs,

Juiste aansluiting

verbeteren en investeren. Onze sterke band met onze gastouders en onze
enthousiaste teams op de groepen maken dit mogelijk.


sportverenigingen en kunstcentra.

Wij hebben een goede

in de regio, letterlijk tot in de klas

Vakantie-fun

van de onderbouw
leidinggevenden. We vinden een open communicatie en een

Met een spetterend

persoonlijke benadering belangrijk. We zijn flexibel en we willen

vakantie programma

samenwerking met de basisscholen
We hebben veel pedagogische kennis in huis en zorgen voor vaste,
evenwichtige teams met ook hoogopgeleide en ervaren leidsters en

je graag laten weten wat we doen op onze groepen.

Altijd vers fruit,
kwaliteits luiers

en de leukste activiteiten

Zorg en liefde

vol met activiteiten

Lieve leidsters die met

(buiten de deur)

veel liefde en aandacht
de kinderen verzorgen.

By Hoppas

Verlengde
opvang
op maat!

Schoolwekenopvang (40 weken dagopvang)
Heb je alleen opvang nodig tijdens de schoolweken?
Ook

dat

kan

bij

Hoppas.

Je

kind

kan

slapen kinderen
binnen en buiten.

tijdens

de schoolweken op hele of halve dagen terecht.
Ook flexibele
dagopvang
is mogelijk

Zzzz

Onze opvangmogelijkheden
Lekker buiten spelen

De opvangmogelijkheden, opgesplitst per leeftijd, hebben we hierna voor je
op een rij gezet. De tarieven die hiervoor gelden in 2019 vind je terug in de
tarievenoverzichten.

Kinderdagverblijf (0-4 jaar)

Wist je dat:

Flexibele dagopvang

52 weken opvang (je betaalt slechts 49 weken!)

Groente en fruit bij de

Heb je afwijkende werktijden dan kun je gebruik

Zorgeloze kinderopvang op vaste (hele of halve) dagen

locale boer gehaald wordt;

maken van flexibel dagopvang. Voor een goede

gedurende het hele kalenderjaar. We bieden opvang tussen

lekker en gezond!

planning is het belangrijk dat je het rooster tijdig
doorgeeft via de app. Een geplande dag kan

7:30 en 18:15. Vervroegde en verlengde opvang is mogelijk.
Bij Hoppas vind je een huiselijke en gezellige sfeer. We vinden

We werken alleen met

niet meer geannuleerd worden. Een dag kan wel

het belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen in onze ruimtes

het allerbeste; o.a.

gewisseld worden via de app.

en met onze leidsters. We werken dan ook met vaste teams en

Pampers en Nutrilon

zoveel mogelijk dezelfde gezichten op de groep.

Peutergroepen (voormalige peuterspeelzaal) (2-4 jaar)

Kinderdagverblijf

Kinderen van 2 tot 4 jaar zijn van harte welkom op onze peutergroepen.

KDV
5,5 / 10,75 uur*

De peutergroepen bieden een goede voorbereiding op de basisschool.

(hele /halve dag opvang)
Netto tarief per uur
(minimaal)

Bruto tarief per uur

De peutergroep met 10 tot 16 kinderen biedt veel uitdaging en stimuleert de

52 weken

€ 7,85

€ 0,47

kinderen spelenderwijs in de ontwikkeling.

Schoolweken

€ 7,90

€ 0,47

Flexibel

€ 8,10

€ 0,56

Op onze peutergroepen is extra begeleiding voor
kinderen die meer ondersteuning nodig hebben.

Wist je dat?

* 7:30 – 13:00 uur, 13:00 – 18:15 uur

Peutergroep (een dagdeel is 3,5 uur en 40 weken per jaar)

Deze coördinator is, naast de vaste leidsters, ook een
Wij ook een 3+ groep hebben.
belangrijke gesprekspartner voor ouders. Ook als jouw
Dit is een horizontale groep,

Netto tarief per uur
(minimaal)

Bruto tarief per uur

kind meer moeite heeft met wennen of samenzijn in een
die speciaal ontwikkeld is als
grotere groep, wordt hij/zij extra opgevangen door de

1 dagdeel

€ 8,25

€ 0,71

2 dagdelen

€ 7,90

€ 0,47

1 verdieners *

€ nvt

n.n.b

voorbereiding voor op de
ervaren coördinator.
basisschool.
De

peutergroep

wordt

grotendeels

gesubsidieerd

* 1 verdieners krijgen geen tegemoetkoming van het rijk. De tegemoetkoming komt van de gemeente
en is voor alle 1 verdieners gelijk. 13:00 – 18:15 uur

door de gemeente (voor éénverdieners) of middels de
Kinderopvangtoeslag (voor tweeverdieners). Bij een
indicatie van het consultatiebureau ontvang je zelfs een
gratis derde dagdeel.

Ontdek ook
de Konnect
OuderApp

Uk & Puk is
een uitdagend
peuterprogramma

Kinderdagverblijf
Het gezamenlijk
bruto toetsingsinkomen per jaar:

(hele dag opvang)

Netto uurprijs
uurprijs 1ste kind

Netto uurprijs
uurprijs 2de kind

€ 20.000,00

€ 0,47

€ 0,39

€ 40.000,00

€ 1,30

€ 0,47

€ 60.000,00

€ 2,17

€ 0,60

€ 80.000,00

€ 3,67

€ 0,91

€ 100.000,00

€ 5,12

€ 1,21

De maximale uurprijs waarover de belastingdienst in 2019 de kinderopvangtoeslag berekent is € 8,02

Gastouderopvang (0-13 jaar)

Gastouderopvang

Gastouderopvang staat voor kleinschalig, een huiselijke sfeer en voor maximaal 6 kinderen
tarief

toelichting

€ 5,00

De gastouder bepaalt zelf het uurtarief. HOPPAS geeft daarvoor een indicatie. Daarnaast bepaal je organisatiekosten
die een onderdeel van de uurprijs worden. Je neemt de
opvang per uur af, en betaalt per uur.

Richtlijn:
Kinderen vanaf 1 jaar

€ 5,30

Het verschil met het babytarief is dat we vanaf 1 jaar een
all in tarief adviseren. Op die manier krijgen alle kinderen
hetzelfde aangeboden en is er voor ouders niets meer om te
vergeten. *

Gastouder in huis (nanny)

€ 14,00

Ongeacht hoeveel kinderen. Bovendien altijd in combinatie
met “zekerheid” pakket. Dit is ultiem maatwerk en zeer interessant vanaf 3 kinderen (2 onder de vier).

€ 77,50

Het zekerheid pakket garandeert u altijd van opvang en alle
gemakken daar om heen. Last minute uitwijken naar een
kinderdagverblijf, opvragen informatie, vakantie opvang,
wisselen van gastouder etc. alles is inclusief.

€ 44,00

Lean en mean product. U regelt de opvang (met de gastouder) en wij verzorgen de financiele afwikkeling en verder
niets. Vragen, reserve opvang etc. gebeurt op nacalculatie
a 35 euro per uur.

met altijd hetzelfde, bekende en vertrouwde gezicht. Gastouders zijn gediplomeerd op
het gebied van zorg en welzijn, beschikken over kinder-EHBO, hebben een huis dat veilig
Richtlijn:
Kinderen tot 1 jaar :

is en dat aan wettelijke eisen voldoet.

Het mooie aan de gastouderopvang is de enorme
liefde

en

betrokkenheid

van

de

gastouders.

De

huiselijke omgeving en de korte lijnen bieden veel
voordelen. Bovendien is het maatwerk, geen gastouder
is

s
Hoppa

hetzelfde,

geen

opvanghuis

is

vergelijkbaar.

Juist daardoor kunnen de ouders kiezen wat bij ze past en
in welke omgeving ze hun kostbaarste bezit willen laten

Wist je dat:
Kinderen die gebruik
maken van HOPPAS
gastouderopvang een fikse
korting krijgen op onze
peutergroepen (2-4 jaar).

opgroeien. En het is gemakkelijk, de gastouder zit vaak
“om de hoek”.

Organisatie kosten
“zekerheid” pakket

Bemiddeling
Hoppas

bemiddelt

tussen

ouder

en

gastouder.

Na

aanmelding

vindt een intakegesprek plaats bij de ouder thuis 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 ouder. De
overeenkomst wordt in dit gesprek gesloten. Ook na de koppeling blijven wij

Organisatie kosten
“basis” pakket

continue begeleiden en bieden we ondersteuning.
* Definitieve afspraak worden gemaakt tussen ouder en gastouder. Veelal vallen luiers wel buiten deze regeling.
De maximale uurprijs waarover de belastingdienst in 2019 de kinderopvangtoeslag berekent is € 6,16.

Is je gastouder een keer ziek? Geen probleem we hebben meestal een
vaste opvanglocatie in de buurt waar je terecht kunt. Ook last minute!

Activiteiten bij HOPPAS
Op diverse locaties

Tijdens de opvang bieden we de kinderen mooie programma’s aan veelal

verzorgen wij ook de

in samenwerking met onze partners en zonder extra kosten (uitzonderingen

tussenschoolse opvang

zijn mogelijk). Je betaalt alleen de opvanguren! Kinderen kunnen zich voor

(overblijf).

de activiteiten opgeven. In 2019 bieden we de volgende activiteiten aan
(niet alles op alle locaties):

Algemene
muziek vorming
Het Nijntje

Buitenschoolseopvang (4-13 jaar)

(vanaf 4 jaar)
diploma

Onze buitenschoolse opvang is actief! Er wordt van alles ondernomen
waaruit de kinderen zelf hun keuze maken. Wij zien de BSO dan
ook als vrije tijd na het uit school komen! Dat wil niet zeggen dat
je je niet kunt ontwikkelen op de BSO; je kunt hier een sport leren,
muziek beoefenen, kunstzinnig zijn, bakken en koken, timmeren,
etc. Bovendien wordt je ondersteunt in de omgang met elkaar en

Wist je dat:

voor peuters

In onze buitenschoolse
opvang bieden we:
Voorschoolse opvang,
Naschoolse opvang én

Gymnastiek
(3-6 jaar)

Vakantieopvang.

met je bewegen in de groep. Ook op onze BSO’s werken we zoveel
mogelijk met vaste teams en zorgen we voor een vertrouwelijke
sfeer. De kinderen zijn samen met de leiding verantwoordelijk voor
Paardrijden

het reilen en zeilen op de BSO!
Peuterdansen

Vakantieopvang
In de vakanties gaan we op avontuur. Met onze Stints*, Zafira’s of bus ondernemen
we de allerleukste activiteiten bij partners, speeltuinen, bos of strand! Meestal duurt
dit een ochtend of middag, want ook op de locatie zelf ondernemen we allerlei
activiteiten.

* Alleen mits toegestaan.

met ouder

Poetsen, zadelen en

paardrijden. Een leuke
middag paardenpret.

Tennisles
Zwemles

Buitenschoolse opvang

(vanaf 6 jaar)

A, B & C

Turnen

(4,5 jaar)

(vanaf 6 jaar)

BSO
Einde school .. - 18:15

Judo

Bruto tarief per uur

Netto tarief per uur
(minimaal)

Schoolweken
+ 9 vakantiedagen

€ 7,00

€ 0,52

Schoolweken
+ 0 vakantiedagen

€ 7,23

€ 0,75

Flexibel

€ 7,30

€ 0,82

Losse (vakantie)dag

€ 7,30

€ 0,82

Voor Schoolse Opvang
7:00 – 7:30
7:30 – 8:30

€ 10,97
€ 7,69

n.v.t
n.v.t

Voetbalschool

De maximale uurprijs waarover de belastingdienst in 2019 de kinderopvangtoeslag berekent is € 6,84.

BSO

(buitenschoolse opvang incl. 9 weken vakantie opvang)

Wist je dat:
Het gezamenlijk
bruto toetsingsinkomen per jaar:

Lekker voetballen met

mijn leeftijdsgenootjes!

Coaches en specialisten
We

werken

samen

met

sport-

en

beweegspecialisten.

Zij ondernemen allerlei verschillende beweegspellen met de
kinderen! Maar we werken ook samen met kunstenaars en
muziekmakers die om en om op onze locaties langskomen om
de kinderen iets extra’s te bieden.

Netto uurprijs
uurprijs 1ste kind

Netto uurprijs
uurprijs 2de kind

€ 20.000,00

€ 0,52

€ 0,45

€ 40.000,00

€ 1,25

€ 0,52

€ 60.000,00

€ 2,02

€ 0,63

€ 80.000,00

€ 3,33

€ 0,91

€ 100.000,00

€ 4,60

€ 1,17

Je vakantiedagen ook
los kunt afnemen.

Algemene afpraken KDV en BSO
Voor het Kinderdagverblijf en de Buitenschoolse opvang hebben aantal richtlijnen waar we
1

Productvorm

KDV 1 (49 weken)

Aantal dagen

2,5

Gezinsinkomen

€ 30.000,-

Bruto maandbedrag
Netto maandbedrag
Netto uurprijs

€ 865,46
€ 83,08
€ 0,75

(zie www.hoppas.nl voor het volledige overzicht)

• Extra dagdelen kunnen tegen het flexibel tarief worden afgenomen
(mits tijdig doorgegeven).
• Extra “bestelde” dagdelen kunnen niet meer geannuleerd worden!

Rekenvoorbeeld 1

Kinderen

ons graag aan houden. Hieronder een aantal afspraken:

Even rekenen...
Bel voor een persoonlijke
berekening ons kantoor
via 0183 442662.
Wij helpen u graag!

• Ruilen is een service. Het ruilen van dagen kan alleen tegen hetzelfde product.
Een ruilaanvraag dient via de app te zijn ingedient. Niet gebruikt tegoed vervalt binnen
4 weken na de afgemelde dag. Feestdagen vallen ook onder de ruilservice, dit kan

• Een verrekening kan plaatsvinden bij tussentijdse opzegging van een contract van
40 of 49 weken.
• Wij incasseren maandelijks op de 25ste van de voorgaande maand of op de 10de van de
betreffende maand (KDV & BSO). Ouders kunnen zelf kiezen (bij de meeste producten)
• Wij incasseren voor de gastouderopvang rond de 10de van de maand mits de

1ste kind

2de kind

Productvorm

KDV 1 (49 weken)

BSO 49 weken

Aantal dagen

2

2 (3,5 uur)

Gezinsinkomen

€ 50.000,-

Bruto maandbedrag
Netto maandbedrag
Netto uurprijs

€ 689,16
€ 157,30
€ 1,79

Rekenvoorbeeld 2

aangevraagd worden via de app.

Kinderen

€ 200,08
€ 14,96
€ 0,52

urenstaten tijdig en ondertekend bij ons binnen zijn.
• T e laat ruilen of via het kantoor, zorgt voor een aangepast hoger tarief voor het

Aanvullende afspraken buitenschoolse opvang
• De eindtijd van de school van het kind bepaalt de starttijd van de buitenschoolse opvang.
• Ingekochte vakantiedagen kunnen flexibel worden ingezet op schoolvrije- en vakantiedagen.
Vakantiedagen gelden per kind en per kalenderjaar en vervallen op 31 december 2019.
• Vakantiedagen, ruildagen, extra dagen moeten minimaal 1 maand van te voren worden
doorgegeven via de app.

Kinderen

1

Productvorm

Peutergroep (schoolweken 3,5 uur)

Aantal dagen

2 ochtenden

Gezinsinkomen

€ 40.000,-

Bruto maandbedrag
Netto maandbedrag
Netto uurprijs

€ 184,33
€ 30,60
€ 1,31

Rekenvoorbeeld 3

Kinderdagverblijf is dat € 8,35 per uur en voor de BSO € 7,60 per uur.

Wat is Kinderopvangtoeslag?
Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van

Tabel - Kinderopvangtoeslagtabel 2019

aangevraagd kan worden

kinderopvang via de Belastingdienst. Je komt in aanmerking voor

bij de belastingsdienst

kinderopvangtoeslag wanneer er sprake is van:

via www.toeslagen.nl

• Twee werkende ouders/verzorgers in één gezin, of ouders/verzorgers die
een studie of traject volgen;

Toetsingsinkomen
(gezamenlijk)
tot en met

Percentage
kinderopvangtoeslag 1e kind

Percentage
kinderopvangtoeslag 2e en
volgend kind

lager dan

€ 19.433

96,0%

96,0%

Toetsingsinkomen
(gezamenlijk)
vanaf

€ 19.434

€ 20.728

96,0%

96,0%

• Een alleenstaande ouder/verzorger die werkt, of eenstudie of traject volgt;

€ 20.729

€ 22.020

96,0%

96,0%

• Ouder(s)/verzorger(s) met een eigen onderneming.

€ 22.021

€ 23.315

96,0%

96,0%

€ 23.316

€ 24.610

96,0%

96,0%

€ 24.611

€ 25.903

95,6%

95,7%

€ 25.904

€ 27.197

94,5%

95,5%

Zelfstandige ondernemers komen ook in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag

€ 27.198

€ 28.487

93,5%

95,3%

volgens de Wet Kinderopvang. Ook de ouder, die zonder enige vergoeding arbeid

€ 28.488

€ 29.879

92,6%

95,1%

verricht in de onderneming van de partner in de zin van art. 3.78 van de Wet

€ 29.880

€ 31.269

92,0%

95,0%

Inkomensbelasting 2001. Dit artikel gaat over de meewerkaftrek, die geldt als de

€ 31.270

€ 32.662

91,0%

94,8%

€ 32.663

€ 34.053

90,5%

94,6%

€ 34.054

€ 35.447

89,7%

94,6%

€ 35 448

€ 36.838

88,9%

94,6%

€ 36 839

€ 38.262

88,3%

94,6%

€ 38.263

€ 39.689

87,5%

94,6%

€ 39.690

€ 41.116

86,8%

94,6%

€ 41.117

€ 42.542

86,1%

94,6%

€ 42.543

€ 43.971

85,2%

94,6%

partner meer dan 525 uur per jaar meewerkt. In deze situatie kan er dus geen gebruik
worden gemaakt van de gemeentelijke regeling voor peutersopvang.

Gemeentelijke regeling voor kinderopvang:
Voor ouders, die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag,

Gemeentelijke regeling
peuterspeelzalen:

bijvoorbeeld omdat er maar één van de ouders werkt, terwijl

Voor ouders, waarvan één
.€ 43.972

€ 45.398

84,7%

94,6%

de andere ouder om sociale en/of medische redenen

partner een inkomen heeft

€ 45.399

€ 46.824

83,9%

94,6%

tijdelijk niet in staat is om voor de kinderen te zorgen. Het

en ouders met een uitkering.

€ 46.825

€ 48.251

83,3%

94,6%

gaat hier om de regeling SMI. Meer informatie over deze

€ 48.252

€ 49.810

82,4%

94,6%

regeling: Kindermediair (smi@kindermediair/ 0900 200 4040)

€ 49.811

€ 52.868

80,9%

94,6%

€ 52.869

€ 55.924

80,1%

94,2%

of Centrum Jeugd en Gezin (CJG).

Met wie werkt Hoppas samen?

Tabel - Kinderopvangtoeslagtabel 2018 (vervolg)

Hoppas kiest nadrukkelijk voor samenwerking. HOPPAS werkt samen met het basisonderwijs,
Toetsingsinkomen
(gezamenlijk)
vanaf

Toetsingsinkomen
(gezamenlijk)
tot en met

Percentage
kinderopvangtoeslag 1e kind

Percentage
kinderopvangtoeslag 2e en
volgend kind

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 weilige omgeving voor

€ 55.925

€ 58.982

79,0%

93,6%

(jonge) kinderen. HOPPAS is een maatschappelijk betrokken organisatie. Daarom kiezen

€ 58.983

€ 62.041

76,8%

93,2%

we voor kleinschalige opvang in (bijna) alle dorpen binnen ons werkgebied. Zo is de

€ 62.042

€ 65.097

74,5%

92,9%

kinderopvang voor iedereen toegankelijk.

€ 65.098

€ 68.156

72,3%

92,2%

€ 68.157

€ 71.213

69,9%

91,7%

€ 71.214

€ 74.271

67,6%

91,2%

€ 74.272

€ 77.331

65,4%

90,5%

€ 77.332

€ 80.387

63,1%

90,0%

€ 80.388

€ 83.447

60,9%

89,6%

€ 83.448

€ 86.504

58,4%

89,3%

€ 86.505

€ 89.560

56,2%

88,6%

€ 89.561

€ 92.618

54,0%

88,2%

€ 92.619

€ 95.737

51,6%

87,7%

€ 95.738

€ 98.869

49,6%

87,0%

€ 102.000

47,5%

86,5%

€ 105.131

45,4%

86,1%

€ 105.132

€ 108.261

43,3%

85,8%

€ 108.262

€ 111.393

41,4%

85,1%

€ 111.394

€ 114.527

39,5%

84,5%

€ 114.528

€ 117.658

37,6%

84,1%

Pony Plezier
hier haal je het

Vanaf € 114.528 zie onze site of de site van de belastingdienst.

Uitgegeven door

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv, 1953-2014

€ 98.870
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Bijzondere partners verdienen een bijzondere vermelding:

Inschrijven bij HOPPAS Kinderopvang
Ben je enthousiast geworden van onze mogelijkheden,

Maatwerk

onze visie of door verhalen van vrienden/collega’s? Schrijf

Biedt de website voor

je dan nu kosteloos in via www.hoppas.nl.

jouw geen passende
oplossing neem dan

We nemen dan snel contact met je op voor de

contact op met kantoor

kennismaking. We nodigen je graag uit om te komen kijken

voor maatwerk.

op de locaties en of bij de gastouder. We informeren je
graag persoonlijk over de mogelijkheden. We maken dan
een kosteloze berekening, beantwoorden al je vragen
en geven je heel veel informatie over hoe we de opvang
van je kind zo goed en professioneel mogelijk vorm geven.

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

neem

dan

contact

op

met

klantadvies via info@hoppas.nl of bel Tel. 0183 442662

Vraag een persoonlijk informatiegesprek
onze

aan

met

deskundige

één

van

medewerkers.

Dit kan ook bij je thuis.

We maken een berekening op maat.
We helpen graag!

Kom je ook kennismaken?
Hoppas
Maasdijk 39
4284 VB Rijswijk (NB)
Tel: 0183 44 26 62
www.hoppas.nl - info@hoppas.nl

