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Speciaal voor medewerkers van HMC 
HMC heeft afspraken gemaakt met Kinderopvang 2Samen, de grootste 
professionele kinderopvangaanbieder in Den Haag en omstreken. 

Medewerkers van het HMC kunnen bij 2Koninkjes profiteren van een 
kortingstarief. Mocht uw voorkeur uitgaan naar een andere locatie, dan 
biedt 2Samen, met locaties in Monster, Naaldwijk én alle wijken van 
Den Haag, voldoende keuze. 
Uw kind zal zich bij 2Samen zeker thuis voelen!

Kiest u voor 2Samen, dan kiest u voor:
 De hoogste kwaliteit en klanttevredenheid, onze klanten 

 geven onze medewerkers gemiddeld een 8
 Breed activiteitenaanbod met muziek, dans, 

 sport en uitstapjes, Veel aandacht voor natuurbeleving
 All-in-tarieven, inclusief luiers en gezonde voeding

Ruime openingstijden  bij 2Koninkjes 
tegen een kortingstarief
2Koninkjes biedt ruime openingstijden van 7:30 tot 18:30 uur. 
We eten dagelijks een vers bereide warme maaltijd, 
gezellig met de groep aan tafel. 
We genieten graag van onze heerlijke 
natuur- en speeltuin. Ons liefdevolle 
team staat dagelijks klaar voor u en 
uw kleintje klaar. 

 2Koninkjes  
 Korte Lombardstraat 4a  
 070 3884244
 2koninkjes@2samen.nl 

Meer informatie 
en tarieven:  

2samen.nl/HMC



Ook nabij HMC Westeinde

 2Prinsjes  
 Prinsegracht 186
 070 3897708
 2prinsjes@2samen.nl 

Ruim grachtenpand met
uitdagende natuurtuinen 
en moestuin.

 2Span  
 Westeinde 20 
 070 3653673
 2span@2samen.nl

Prachtige buitenspeelplaats 
met moestuin. Gezonde warme 
maaltijden.

Informatie over 
onze andere 
kindercentra vindt u 
op 2samen.nl



Stichting Kinderopvang 2Samen
Bezoekadres:  Laan van Meerdervoort 70
 2517 AN Den Haag
Postadres:  Postbus 16555
 2500 BN Den Haag
Telefoon: 070 338 55 00
E-mail: info@2samen.nl
Website: 2samen.nl
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Meer vragen?
U bent van harte welkom voor een 
vrijblijvende rondleiding. 
Ook de medewerkers van de afdeling 
Planning & Advies zijn u graag van dienst. 

U kunt contact opnemen via 
070 338 55 00 of planning@2samen.nl


