
 

Voor de BSO hebben wij gekozen voor een vast tarief van € 7,27 per uur voor zowel het 
40, 47, 48  en 52 weken contract.  
De uren die u wil afnemen in de vakantie worden per jaar vooruit geïnventariseerd op 
basis van de door u vooraf opgegeven opvang-uren.  
Hierdoor ontvangt u maandelijks een factuur met vaste uren waarmee de vakantieopvang 
al gedekt is. Hierdoor kunt u op voorhand uw toeslag bij de belastingdienst indienen.  
Met ons basis uurtarief profiteert u van de maximale teruggaaf van kinderopvangtoeslag 
per uur. 

Dit betekent dat alle kinderen een 40 weken contract buitenschoolse opvang hebben.  
Aangevuld met het een vakantieweken pakket van 7 - 8 of 12 weken.  

40 WEKEN CONTRACT BUITENSCHOOLSE OPVANG : 
Bij het 40 weken contract komt uw kind niet in de 12 schoolvakantie weken.  
Rooster schoolvakanties 2021:  schoolvakanties 2021 
U kunt opvang afnemen in de schoolweken tussen 12:30 en 18:30 uur. 
(woe en vrijdag vanaf 12:30 uur, overige dagen vanaf 14:30 uur) 
Prijs per uur:  € 7,27 

Voorbeeld met 8 vakantieweken pakket:  
40 WEKEN CONTRACT + 8 Weken vakantieopvang pakket 
BUITENSCHOOLSE OPVANG:  
Bij dit 48 weken contract heeft u 4 weken per jaar geen opvang.  

In de 12 weken schoolvakanties kunt 8 weken opvang afnemen tussen 6:30 tot 18:30 uur.  
De uren die u wil afnemen in de vakantie worden per jaar vooruit geïnventariseerd op 
basis van de door u vooraf opgegeven opvang-uren.  
Hierdoor ontvangt u maandelijks een factuur met vaste uren waarmee de vakantieopvang 
al gedekt is.  
Hierdoor kunt u op voorhand uw toeslag voor de vakantieopvang bij de belastingdienst 
indienen.  
Indien meer uren zijn afgenomen dan contractueel zijn afgesproken, ontvang u hierover in 
januari een extra factuur. 
Prijs per uur:  € 7,27 

Prijsberekening BSO tot 17:30 uur 
De prijs is altijd gebaseerd tot minimaal 17:30 uur en niet op basis van de planning.  
Uitzondering hierop is de planning in schoolvakanties.  

PRIJZEN BUITENSCHOOLSE OPVANG TANTE KEET 


