Tarieven Buitenschoolse Opvang 2014
4–13 jarigen
Openingstijden:

De Kinderkamer is gedurende 51 weken van het jaar op werkdagen geopend
van 7.00 uur tot 18.30 uur. In BSO Vuren wordt ook voorschoolse opvang
aangeboden.

Uurtarief:

€ 6,25 *
In het uurtarief van De Kinderkamer is, op contractbasis, vakantieopvang
(hele dagen) en opvang op studiedagen inbegrepen. Dit ziet u ook terug in het
aantal uren per maand opvang. Alle kosten van onze buitenschoolse opvang
komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en zijn voor u subsidiabel.
(uitgezonderd taxivervoer)
*Het ministerie heeft voor 2014 het maximum uurtarief waarover u
kinderopvangtoeslag kunt ontvangen ook verhoogd naar € 6,25.

Minimale afname:

In de BSO geldt geen minimale afname. U kunt onze diensten VSO, NSO
lange middag, NSO korte middag, flexibele opvang e.d. in allerlei combinaties
per keer of in contractvorm afnemen.

Bij 1 dag per week:

Brutoprijs
per maand

Brutoprijs
per jaar

Uurtarief

Naschools, korte middag, gem. 22,9 uren per maand:
Naschoolse, lange middag, gem. 32,6 uren per maand:
(beide voor alle weken van het jaar)

€ 142,97
€ 203,91

€ 1.715,63
€ 2.446,88

€ 6,25
€ 6,25

Naschools, korte middag, gem. 12,3 uren per maand:
Naschoolse, lange middag, gem. 32,6 uren per maand:
(beide voor alleen de schoolweken van het jaar)

€ 88,18
€ 241,79

€ 157,90
€ 2.901,51

€ 7,15

Voorschools, vanaf 7.00 uur gem. 6,5 uren per maand:
(niet tijdens vakantie en studiedag)
BDO buitenschoolse dagopvang, gem. 48,9 u. per maand:

€ 40,63

€ 487,50

€ 6,25

€ 305,47

€ 3.665,63

€ 6,25

€ 7,15

(opvang op hele dagen bijv. woensdagen kleuters vrij)

Incidenteel extra VSO/NSO, per uur:

€ 6,45

Extra vakantieopvang, per dag:
Ruilen van dagdeel (op aanvraag):

€ 74,18
Gratis

Taxikosten, per rit (tussen school en BSO)

€ 5,60

Alle kosten tijdens de bso (versnaperingen, lunches, drinken, activiteiten, workshops e.d.) zijn
inbegrepen in de tarieven. Kinderen in Herwijnen en Vuren worden bij school lopend opgehaald door de
leiding van de BSO. Taxivervoer geschiedt door een vervoerder of door De Kinderkamer zelf.
Alleen erkende feestdagen en sluitingsdagen kunnen niet geruild worden. Verder mogen alle
opvangdagen onbeperkt geruild worden mits er plaats is op de groep. (maximum bezetting)
Op dit overzicht vindt u alleen bruto prijzen. U betaalt zelf slechts een gedeelte van deze kosten. De
overheid betaalt een groot deel van de opvangkosten aan u terug. U ontvangt deze, deels
inkomensafhankelijke tegemoetkoming, via de Belastingdienst als Kinderopvangtoeslag. U dient deze
toeslag zelf aan te vragen ongeveer 6 weken voor de start van de opvang. Meer informatie hierover op
www.toeslagen.nl Ook kunt u een proefberekening maken op onze website: www.kinderkamer-vuren.nl
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