Tarieven BSO 2018
Opvang voor 52 weken (inclusief studiedagen)
Tijden in
Tijden in de
Uurtarief
Schoolweken
Vakanties

Uren / maand

Maandprijs

€ 6,95

12:00-18:00 uur

08:00-18:00 uur

30,33

€ 210,82

€ 6,95

15:00-18:00 uur

08:00-18:00 uur

20,58

€ 143,05

€ 6,95

14:30-18:00 uur

08:00-18:00 uur

22,21

€ 154,35

€ 6,95

07:30-08:30 uur

07:30-08:00 uur

3,83

€ 26,64

Opvang voor 41 weken (geen opvang tijdens schoolvakanties)
Uurtarief

Tijden in Schoolweken

Uren / maand

Maandprijs

€ 7,55

12:00 – 18:00 uur

20,50

€ 154,78

€ 7,55

15:00 – 18:00 uur

10,25

€ 77,39

€ 7,55

14:30 – 18:00 uur

11,96

€ 90,29

€ 7,80

07:30 – 08:30 uur

3,42

€ 26,65

Uren / maand

Maandprijs

Vakantiepakketten
Pakket

Uurtarief

Opvangtijden

8 vakantieweken

€ 7,80

08:00-18:00 uur

6,67

€ 52,00

11 vakantieweken

€ 7,55

08:00-18:00 uur

9,17

€ 69,21

Bijzonderheden:
 De “maandprijs” is het bedrag per maand bij een jaar opvang voor één dag per week.


Als het aantal kinderen, de samenstelling van de groep en het aantal pedagogisch medewerkers op de
groep het toelaat, is het mogelijk een extra dag(deel) af te nemen of om incidenteel dagen te ruilen. De
aanvraag voor een ruildag moet altijd minimaal twee weken van tevoren doorgegeven worden via het
ouderportaal. DOL FIJN probeert uiterlijk één week van tevoren te laten weten of de aanvraag
geaccepteerd is. Bij ruildagen kan de inhaaldag maximaal twee weken voor of twee weken na de
geruilde dag plaatsvinden. Geaccepteerde ruil of extra dagen kunnen niet worden geannuleerd.



Incidentele opvang wordt in schoolweken per dag berekend en in vakantieweken per halve dag. De
kosten zijn € 6,95 per uur voor kinderen met een 52 weken pakket en € 8,05 voor kinderen met een
ander opvangpakket. De kosten komen op uw factuur, zodat u ook over deze uren kinderopvangtoeslag
terug kunt krijgen.



Als een studiedag valt op de dag dat u opvang afneemt voor uw kind, is de opvang voor de gehele
studiedag gratis voor kinderen met een 52 weken pakket. Als u die dag normaal geen opvang afneemt,
kunt u de studiedag als incidentele opvang bijkopen. Als de studiedag valt op de dag dat u afneemt voor
uw kind met een 41 weken pakket, hoeft u alleen van 8:00 uur tot de normale opvangtijd extra
incidentele opvang af te nemen.



Bij de vakantiepakketten factureert DOL FIJN de gemiddelde kosten verdeeld over
12 maanden. Als u minder dan een jaar een vakantiepakket afneemt heeft DOL FIJN het recht om een
verrekening te doen als er meer dagen afgenomen zijn dan gefactureerd.

