Tarieven 2021
Voor de allerkleinste | 0-4 jaar

52 weken
bruto-uurprijs € 8,46
aantal
uur per
maand

Bloktijd

x

48 weken
bruto-uurprijs € 8,81

netto-uurbedrag
inkomen van € 30.000

inkomen van € 60.000

1e kind
€ 0,63

1e kind
€ 1,78

2de kind ev
€ 0,41

2de kind ev
€ 0,54

aantal
uur per
maand

40 weken
bruto-uurprijs € 9,09

netto-uurbedrag

x

inkomen van € 30.000

inkomen van € 60.000

1e kind
€ 0,98

1e kind
€ 2,13

2de kind ev
€ 0,76

2de kind ev
€ 0,89

aantal
uur per
maand

0730-1800 | 10,5 uur

45,50

42,00

35,00

0730-1730 | 10 uur

43,33

40,00

33,33

0730-1445 | 7,25 uur

31,42

29,00

24,17

0730-1300 | 5,5 uur

23,83

22,00

18,33

0730-1200 (alleen wo en vr) | 4,5 uur

19,50

18,00

15,00

0800-1800 | 10 uur
0800-1730 | 9,5 uur
0800-1445 | 6,75 uur
0800-1300 | 5 uur

43,33
41,17

40,00
38,00

33,33
31,67

29,25
21,67

27,00
20,00

22,50
16,67

0800-1200 (alleen wo en vr) | 4 uur

17,33

16,00

13,33

1300-1730 | 4,5 uur

19,50

18,00

15,00

1300-1800 | 5 uur

21,67

20,00

16,67

netto-uurbedrag

x

inkomen van € 30.000

inkomen van € 60.000

1e kind
€ 1,26

1e kind
€ 2,41

2de kind ev
€ 1,04

2de kind ev
€ 1,17

Peuterspeelgroep (2-4 jaar)
0830-1130 | 3 uur

10,00

0830-1200 | 3,5 uur (alleen op wo en vr)

11,67

Flex

€ 9,85

per uur

(verrekening vindt in bloktijden plaats; niet uurtje-factuurtje)

Warme maaltijd

€ 2,45

per maaltijd

bij 46 weken-abonnement (in zomervakantie geen warme maaltijden). Deze maaltijden mogen geruild worden.

€ 2,60

per maaltijd

incidenteel

bruto

Rekenvoorbeeld op jaarbasis bij

netto bij
inkomen van € 30.000
1e kind

1 dag per week (07:30-18:00)

€

4.619,16 € 341,82

2de kind
€

226,34

bruto

inkomen van € 60.000
1e kind
€

970,02

2de kind
€

295,63

netto bij
inkomen van € 30.000
1e kind

€

4.440,24

€

491,92

2de kind
€

385,33

bruto

inkomen van € 60.000
1e kind
€ 1.071,81

2de kind
€

449,29

€

3.817,80

netto bij
inkomen van € 30.000

inkomen van € 60.000

1e kind

1e kind

€

527,54

2de kind
€

438,71 € 1.010,77

● Tussen 0730-0800 uur bieden wij ontbijtservice. Aan deze service zijn geen kosten verbonden. Dit is voor alle groepen mogelijk
● De uren per maand zijn gebaseerd op afname van een volledig kalenderjaar. Mocht er geen volledig kalenderjaar worden afgenomen, dan zal de offerte opgemaakt worden op basis van werkelijke aantal opvangweken in de af te nemen periode.
Het kan zijn dat na beëindiging van het contract er een naverrekening volgt.

● Minimale afname is 1 dagdeel per week.
● Prijs is inclusief voeding en luiers (exclusief warme maaltijd).
● Bij een aantal ouders blijkt een 52 weken pakket voordeliger te zijn dan een 48 weken pakket. Dit is afhankelijk van het inkomen en het aantal uur maar ook de uurprijs.

Om een vergelijk te kunnen maken wat de opvang voor u netto gaat kosten raden wij u aan een proefberekening te maken op de site van de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

● Aan het rekenvoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.
● Bij dit overzicht is onlosmakelijk het document "Spelregels contractvormen Dagopvang" verbonden

2de kind
€

492,00

Opvang gedurende alle weken op de door u
aangegeven vaste dagdelen (met uitzondering
van de nationale feestdagen). Bij dit pakket mag
u dagdelen ruilen. Ruilverzoeken kunt u tot 2
werkdagen aanvragen via het Ouderportaal van
Kindplanner (optie Ruilen). Opvang is op basis
van beschikbaarheid en pas gegarandeerd na
ontvangst van het email-bericht aan de eerst
verantwoordelijke. In de planning in het
Ouderportaal van Kindplanner kunt u ook zien
of de bevestiging is goedgekeurd, het
aangevraagde dagdeel is dan gewijzigd in een
effen groene balk. Is de balk rood dan kunnen
wij helaas de aanvraag niet voor u inplannen.
Niet afgenomen uren kunnen niet overgenomen
worden naar een volgend kalenderjaar en
worden niet gecrediteerd. Minimale afname is 1
dagdeel per week.

48 weken
Opvang gedurende alle weken op de door u
aangegeven vaste dagdelen met 4 weken
vakantie in mindering per kalenderjaar (hele
weken). De vakantie moet minimaal 2 weken
voor aanvang opgegeven worden via het
Ouderportaal van Kindplanner (afwezig
melden). Er bestaat geen mogelijkheid om
dagdelen te ruilen bij dit pakket. Niet
afgenomen uren kunnen niet overgenomen
worden naar een volgend kalenderjaar en
worden niet gecrediteerd. Minimale afname is 1
dagdeel per week.

0-4 jaar

52 weken

Extra opvang
Bij alle pakketten is het mogelijk om extra
(incidentele) opvang aan te vragen via het
Ouderportaal van Kindplanner tegen het uurtarief
van het afgesloten contract. Dit uiterlijk 2 werkdagen
voor aanvang. Hier ontvangt u achteraf een factuur
over. Deze factuur wordt niet automatisch
geïncasseerd en zult u zelf handmatig moeten
overmaken. Opvang is pas mogelijk als u hier een
bevestiging over heeft ontvangen en kan alleen
indien groepsgrootte dit toelaat.

Wijzigen van pakket
Bij wijziging van het pakket komen de rechten van
het afgesloten pakket te vervallen.

(Vervroegde) Sluiting
Nationale feestdagen en de uren bij vervroegde
sluiting kunnen niet geruild worden bij een
52 wekenpakket. Deze dagen worden ook niet in
mindering gebracht bij de overige contracten.

Eerder brengen en/of later ophalen
Brengt u uw kind eerder en/of haalt u uw kind later
op, dan kunnen wij deze extra tijd als hele uren
achteraf in rekening brengen tegen het flex-tarief.

40 weken
Opvang op de aangegeven vaste dagdelen tijdens
de 40 schoolweken (met uitzondering van de
nationale feestdagen). Onder schoolweken
verstaan wij de 40 landelijke, volgens het
ministerie van OC&W vastgestelde, schoolweken
in regio Zuid. Er bestaat geen mogelijkheid om
dagdelen te ruilen bij dit pakket. Niet afgenomen
uren kunnen niet overgenomen worden naar een
volgend kalenderjaar en worden niet
gecrediteerd. Minimale afname is 1 dagdeel per
week.

Flex
Met dit contract kan er opvang afgenomen
worden op wisselende dagen en tijdblokken. De
afgenomen dagdelen worden achteraf
gefactureerd. Dit gaat in tijdblokken, dus niet
uurtje-factuurtje. De opvang kunt u tot 2
werkdagen voor aanvang opgeven via het
Ouderportaal van Kindplanner. Aanvragen
worden gehonoreerd indien groepsgrootte dit
toelaat en na ontvangst van de email-bevestiging
aan de eerst verantwoordelijke.
In de planning in het Ouderportaal van
Kindplanner kunt u ook zien of de bevestiging is
goedgekeurd, het aangevraagde dagdeel is dan
gewijzigd in een effen groene balk. Is de balk
rood dan kunnen wij helaas de
aanvraag niet voor u inplannen.

Tarieven 2021
Voor de grotere | 4-13 jaar

52 weken
bruto-uurprijs € 7,27
aantal
uur per
maand

netto-uurbedrag

x

Bloktijd
0730-0830 | 1 uur

48 weken
bruto-uurprijs € 7,91

inkomen van € 30.000

inkomen van € 60.000

1e kind

2de kind ev

1e kind

2de kind ev

€ 0,54

€ 0,36

€ 1,53

€ 0,47

aantal
uur per
maand

4,08

40 weken
bruto-uurprijs € 8,71

netto-uurbedrag

x

inkomen van € 30.000

inkomen van € 60.000

1e kind

2de kind ev

1e kind

2de kind ev

€ 1,18

€ 1,00

€ 2,17

€ 1,11

aantal
uur per
maand

3,83

3,33
3,33

1200-1300 (alleen wo en vr) | 1 uur

8,08

6,50

1200-1445 (alleen wo en vr) | 2,75 uur

15,67

13,50

9,17

1200-1730 (alleen wo en vr) | 5,5 uur

27,58

24,50

18,33

1200-1800 (alleen wo en vr) | 6 uur

29,75

26,50

20,00

1430-1730 | 3 uur
1430-1800 | 3,5 uur

19,25
21,42

16,17
18,17

10,00
11,67

Rekenvoorbeeld op jaarbasis bij

bruto

€

1.868,39

netto bij

bruto

x

inkomen van € 30.000

inkomen van € 60.000

1e kind

2de kind ev

1e kind

2de kind ev

€ 1,98

€ 1,80

€ 2,97

€ 1,91

bruto

netto bij

inkomen van € 30.000

inkomen van € 60.000

inkomen van € 30.000

inkomen van € 60.000

inkomen van € 30.000

inkomen van € 60.000

1e kind

1e kind

1e kind

1e kind

1e kind

1e kind

€ 138,26

2de kind
€

91,55

€ 392,36

2de kind
€

119,58

Flex

€

9,85

Warme maaltijd

€
€

1 middag per week (14:30-18:00)

netto bij

netto-uurbedrag

€

1.724,38

€

256,80

2de kind
€

217,18

€ 472,34

2de kind
€

240,95

€

1.219,40

per uur

(verrekening vindt in bloktijden plaats; niet uurtje-factuurtje)

2,45

per maaltijd

bij 46 weken-abonnement (in zomervakantie geen warme maaltijden)

2,60

per maaltijd

incidenteel

€

276,92

2de kind
€

251,47 € 415,34

● Tussen 0730-0800 uur bieden wij ontbijtservice. Aan deze service zijn geen kosten verbonden. Dit is voor alle groepen mogelijk
● De uren per maand zijn gebaseerd op afname van een volledig kalenderjaar. Mocht er geen volledig kalenderjaar worden afgenomen, dan zal de offerte opgemaakt worden op basis van werkelijke aantal opvangweken in de af te nemen periode.
Het kan zijn dat na beëindiging van het contract er een naverrekening volgt.

● Minimale afname is 1 dagdeel per week.
● Prijs is inclusief voeding (exclusief warme maaltijden).
● Bij een aantal ouders blijkt een 52 weken pakket voordeliger te zijn dan een 48 weken pakket. Dit is afhankelijk van het inkomen en het aantal uur maar ook de uurprijs.

Om een vergelijk te kunnen maken wat de opvang voor u netto gaat kosten raden wij u aan een proefberekening te maken op de site van de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

● Aan het rekenvoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.
● Bij dit overzicht is onlosmakelijk het document "Spelregels contractvormen BSO" verbonden

2de kind
€

266,74

Opvang op de aangegeven vaste dagdelen tijdens de
40 schoolweken (met uitzondering van de nationale
feestdagen) en 12 weken vakantie-/studiedagopvang
per jaar op basis van het aantal afgenomen middagen.
Gewenste opvang in vakanties/studiedagen moeten
altijd doorgegeven worden in het Ouderportaal van
Kindplanner en minimaal 2 weken voor de eerste
vakantie-/studiedag aanvangt, daarna is het op
beschikbaarheid. De vakantiedagen mogen na
behoefte worden ingezet, u bent niet gebonden aan
bepaalde dagen.
Bij dit pakket mogen dagdelen ook geruild worden.
Ruilverzoeken kunt u tot 2 werkdagen aanvragen via
het Ouderportaal van Kindplanner (optie Ruilen).
Naschoolse middagen, voorschoolse opvang en
vakantiedagen kunnen niet tegen elkaar geruild
worden. Opvang is op basis van beschikbaarheid en
pas gegarandeerd na ontvangst van het email-bericht
aan de eerst verantwoordelijke. In de planning in het
Ouderportaal van Kindplanner kunt u ook zien of de
bevestiging is goedgekeurd, het aangevraagde
dagdeel is dan gewijzigd in een effen groene balk. Is
de balk rood dan kunnen wij helaas de aanvraag niet
voor u inplannen. Mocht u meer vakantie aanvragen
dan in het contract opgenomen, dan ontvangt u daar
aan het eind van het jaar een factuur over. Niet
afgenomen uren kunnen niet overgenomen worden
naar een volgend kalenderjaar en worden niet
gecrediteerd. Minimale afname is 1 dagdeel per
week.

40 weken
Opvang op de aangegeven vaste dagdelen tijdens de
40 schoolweken (met uitzondering van de nationale
feestdagen). Onder schoolweken verstaan wij de 40
landelijke, volgens het ministerie van OC&W
vastgestelde, schoolweken in regio Zuid. Er bestaat
geen mogelijkheid om dagdelen te ruilen bij dit
pakket. Niet afgenomen uren kunnen niet
overgenomen worden naar een volgend kalenderjaar.
Minimale afname is 1 dagdeel per week.

4-13 jaar

52 weken

Extra opvang
Bij alle pakketten is het mogelijk om extra (incidentele)
opvang aan te vragen via het Ouderportaal van
Kindplanner tegen het uurtarief van het afgesloten
contract. Dit uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang. Hier
ontvangt u achteraf een factuur over. Deze factuur
wordt niet automatisch geïncasseerd en zult u zelf
handmatig moeten overmaken. Opvang is pas mogelijk
als u hier een bevestiging over heeft ontvangen en kan
alleen indien groepsgrootte dit toelaat.

Wijzigen van pakket
Bij wijziging van het pakket komen de rechten van het
afgesloten pakket te vervallen.

(Vervroegde) Sluiting
Nationale feestdagen en de uren bij vervroegde
sluiting kunnen niet geruild worden bij een
52 wekenpakket. Deze dagen worden ook niet in
mindering gebracht bij de overige contracten.

Eerder brengen en/of later ophalen
Brengt u uw kind eerder en/of haalt u uw kind later op,
dan kunnen wij deze extra tijd als hele uren achteraf in
rekening brengen tegen het flex-tarief.

Flex
Met dit contract kan er opvang afgenomen worden op
wisselende dagen en tijdblokken. De afgenomen
dagdelen worden achteraf gefactureerd. Dit gaat in
tijdblokken, dus niet uurtje-factuurtje. De opvang kunt
u tot 2 werkdagen voor aanvang opgeven via het
Ouderportaal van Kindplanner. Aanvragen worden
gehonoreerd indien groepsgrootte dit toelaat en na
ontvangst van de email-bevestiging aan de eerst
verantwoordelijke.
In de planning in het Ouderportaal van Kindplanner
kunt u ook zien of de bevestiging is goedgekeurd, het
aangevraagde dagdeel is dan gewijzigd in een effen
groene balk. Is de balk rood dan kunnen wij helaas de
aanvraag niet voor u inplannen.

48 weken
Opvang op de aangegeven vaste dagdelen tijdens de
40 schoolweken (met uitzondering van de nationale
feestdagen) en 8 weken vakantie-/studiedagopvang
per jaar op basis van het aantal afgenomen middagen.
Gewenste opvang in vakanties/studiedagen moeten
altijd doorgegeven worden in het Ouderportaal van
Kindplanner en minimaal 2 weken voor de eerste
vakantie-/studiedag aanvangt, daarna is het op
beschikbaarheid. De vakantiedagen mogen na
behoefte worden ingezet, u bent niet gebonden aan
bepaalde dagen of vakantieweken. Mocht u meer
vakantie aanvragen dan in het contract opgenomen,
dan ontvangt u daar aan het eind van
het jaar een factuur over. Niet
afgenomen uren kunnen niet
overgenomen worden naar
een volgend kalenderjaar en
worden niet gecrediteerd.
Minimale afname is 1 dagdeel
per week.

