
 

  

 

Prijzen BSO van Kinderopvang 't Kroontje per 01-01-2023, locatie Kindcentrum Eerde

NSO opvang 40 weken per jaar. Deze tarieven gelden voor middagen (14.00 tot 18.30 uur)

voor maandag tot en met vrijdag  (omgerekende uurprijs € 8,64) 

Dagen per week uren per maand Uren per jaar Tarief per maand

1 15,0000 180,00 129,60€                                              

2 30,0000 360,00 259,20€                                              

3 45,0000 540,00 388,80€                                              

4 60,0000 720,00 518,40€                                              

5 75,0000 900,00 648,00€                                              

VSO opvang 40 weken per jaar. Opvang is mogelijk van 7.30 tot 8.30 uur voor maandag tm vrijdag

(omgerekende uurprijs € 8,64)

Dagen per week uren per maand Uren per jaar Tarief per maand

1 3,3333 40,00 28,80€                                                 

2 6,6667 80,00 57,60€                                                 

3 10,0000 120,00 86,40€                                                 

4 13,3333 160,00 115,20€                                              

5 16,6667 200,00 144,00€                                              

Vakantieopvang/studiedagen. Prijzen per 8 of 11 dagen (7.30 tot 18.30 uur)

Uiteraard kunt u een veelvoud van deze dagen inkopen. (omgerekende uurprijs € 8,64)

Vakantieopvang vindt uitsluitend plaats op onze locatie in Veghel, evt. vervoer vanuit Eerde naar Veghel is mogelijk.

Studiedagen vinden wel plaats op locatie Eerde

Vakantie-opvang is alleen mogelijk op hele dagen

dagen per kalenderjaar Uren per maand Uren per jaar Tarief per maand

8 7,3333 88,00 63,36€                                                 

11 10,0833 121,00 87,12€                                                 

Extra informatie:

* Prijzen zijn inclusief lunch en drinken

* Bij een lage bezetting kunnen de verschillende groepen samengevoegd worden.

* U kunt uw vakantiedagen geheel flexibel afnemen gedurende de schoolvakanties.

    U dient uw verzoek voor opvang tijdens de schoolvakanties tijdig aan de BSO door te geven. 

     Indien u later dan de aangegeven datum alsnog een verzoek voor opvang indient kunnen 

     wij de opvang niet garanderen.

* Opzegtermijn voor (gedeeltelijke) opvang bedraagt 1 maand (schriftelijk)

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze administratie. Zij zijn bereikbaar

op maandag tot en met vrijdag op telefoonnummer 0413-310415.

Genoemde  tarieven zijn geldig vanaf 1-01-2023 tot 1-01-2024, wijzigingen in prijs 

en afrondingsverschillen voorbehouden.

Onze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze tarieven. De dienst kinderopvang

is vrijgesteld van BTW.

Vraag kinderopvangtoeslag binnen 3 maanden na de eerste opvang dag aan op www.toeslagen.nl

Let op: Op dit overzicht vindt u alleen bruto (afgeronde) prijzen. U betaalt zelf slechts

een gedeelte van deze kosten. Als u de kinderopvangtoeslag aanvraagt, ontvangt u van de 

Belastingdienst maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in de kinderopvangkosten.

Maak een proefberekening via www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/


