Buitenschoolse Opvang
Openingstijden en Tarievenlijst 2021
Opvangmogelijkheden en kosten per opvangdag per maand
(Bij alle tarieven zijn de kosten voor vervoer van/naar school, lunch (indien van toepassing), fruit , tussendoortjes en drinken inbegrepen)

Vaste opvang
Uurtarief – 52 weken per jaar

€ 8,01

naschoolse opvang tijdens de schoolweken en hele dag opvang tijdens alle
vakantieweken (07.30-18.30 uur)
Dit tarief geldt voor:
- Korte middag & Lange middag & continurooster
- Vakantieopvang

Bij vaste opvang:
Lange middag 5% korting!!

Uurtarief – 46 weken per jaar

€ 8,16

naschoolse opvang tijdens de schoolweken en hele dag opvang tijdens 6
vakantie weken per jaar (07.30-18.30 uur). U kunt zelf aangeven in welke
vakantieweken u deze opvang inzet.
Dit tarief geldt voor:
- Korte middag & Lange middag & continurooster
- Vakantieopvang

Bij vaste opvang:
Lange middag 5% korting!!

Uurtarief – 40 weken per jaar

€ 9,17

naschoolse opvang tijdens de schoolweken
Dit tarief geldt voor:
- Vervroegde opvang
- Voorschoolse opvang
- Korte middag & Lange middag & continurooster
- Vakantieopvang

Extra & Flexibele opvang
Uurtarief – Extra & Flexibele opvang

€ 8,61

voor extra opvang buiten uw contract om, indien de groepsgrootte dit toelaat
Dit tarief geldt voor:
- extra & flexibele voorschoolse opvang (incl. vervroegd)
- extra & flexibele naschoolse opvang
- extra vakantieopvang

Ruilen / Afmelden
Afmelden: Indien u uw kind op tijd afmeldt, kunnen niet-gebruikte opvangdagen worden geruild naar een later moment in
het kalenderjaar. Afmelden kan via de app of telefonisch
Ruilen: Ondanks dat het niet altijd lukt vanwege de volle groepen, blijven wij u de service van ruilen aanbieden. Sinds
januari 2020 kunt u per kind 10x per jaar ruilen binnen het gehele kalenderjaar. Ook als uw kind een dag niet komt
vanwege ziekte, kunt u deze dag ruilen naar een ander moment binnen het kalenderjaar. Ruilingen kunnen alleen
worden aangevraagd via onze app. ‘Naar voren’ ruilen is mogelijk binnen de termijn van 4 weken. Ruilingen kunnen
alleen plaatsvinden indien de groepsgrootte het toelaat en worden nimmer bij voorbaat gegarandeerd. Ruilaanvragen
kunnen vanaf twee weken voor de gevraagde datum worden verwerkt. Het ruilen van schoolweken naar vakantieweken en
vice versa is niet mogelijk. Vakantiedagen kunnen niet worden ingezet voor studiedagen. Zoals is vastgelegd binnen de
geldende wet- en regelgeving kunnen ruilingen alleen plaatsvinden binnen de eigen groep of de daarmee samenwerkende
groep. Feestdagen kunnen niet worden geruild. Ruilen tijdens de zomervakantieperiode is niet mogelijk.

De prijzen gelden in principe voor het jaar 2021. Indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, kunnen deze prijzen tussentijds veranderen. Overigens worden de prijzen jaarlijks aangepast
aan het dan geldende prijsniveau.

PRIJZENOVERZICHT
Soort Opvang

Tijden

Aantal uur/jaar

07.00-07.30
07.30-09.00

20
60

Prijs per maand
Vaste opvang

Prijs per maand
Flexibele opvang

Alle Locaties
Vervroegde opvang
Voorschoolse opvang

€ 15,28
€ 45,84

€ 15,28
€ 45,84

BSO Villa Vrolijk
52 wk/jr korte middag
52 wk/jr lange middag

LRK 100075964
15.00-18.30
11.45-18.30
12.00-18.30
12.30-18.30
14.00-18.30 (wo/vr)
14.15-18.30 (wo/vr)
14.30-18.30
15.00-18.30
11.45-18.30
12.00-18.30
12.30-18.30
14.00-18.30 (wo/vr)
14.15-18.30 (wo/vr)
14.30-18.30
15.00-18.30
12.00-18.30
12.30-18.30
14.00-18.30 (wo/vr)
14.15-18.30 (wo/vr)
14.30-18.30

52 wk/jr continurooster

46 wk/jr korte middag
46 wk/jr lange middag

46 wk/jr continurooster

40 wk/jr korte middag
40 wk/jr lange middag
40 wk/jr continurooster

272
402
392
372
312
302
292
206
336
326
306
246
236
226
140
260
240
180
170
160

€ 181,61
€ 254,99
€ 248,65
€ 235,96
€ 208,32
€ 201,64
€ 194,96
€ 140,02
€ 216,97
€ 210,51
€ 197,60
€ 167,21
€ 160,42
€ 153,62
€ 106,97
€ 198,61
€ 183,37
€ 137,53
€ 129,89
€ 122,25

€ 195,18

€ 223,89
€ 216,71
€ 209,54
€ 147,81

€ 176,51
€ 169,33
€ 162,61

BSO Villa Knots
52 wk/jr korte middag
52 wk/jr lange middag
52 wk/jr continurooster
46 wk/jr korte middag
46 wk/jr lange middag
46 wk/jr continurooster
40 wk/jr korte middag
40 wk/jr lange middag
40 wk/jr continurooster

BSO Villa Jolly
52 wk/jr continurooster
46 wk/jr continurooster
40 wk/jr continurooster

LRK 699152392
15.15-18.30
11.45-18.30
12.00-18.30
14.15-18.30
15.15-18.30
11.45-18.30
12.00-18.30
14.15-18.30
15.15-18.30
11.45-18.30
12.00-18.30
14.15-18.30

262
402
392
302
196
336
326
236
130
270
260
170

€ 174,93
€ 254,99
€ 248,65
€ 201,64
€ 133,23
€ 216,97
€ 210,51
€ 160,42
€ 99,33
€ 206,29
€ 198,65
€ 129,89

€ 188,01
€ 216,71
€ 140,63
€ 169,33

(VSO op alle dagen en naschoolse opvang op woensdag & vrijdag is bij BSO Villa Vrolijk)
14.00-18.30 (ma/di/do)
14.00-18.30 (ma/di/do)
14.00-18.30 (ma/di/do)

312
246
180

€ 208,32
€ 167,21
€ 137,53

LRK 384336668

€ 223,89
€ 176,51

Toelichting voor de Buitenschoolse Opvang
-

Kindercentrum Villa Vrolijk is het gehele jaar geopend m.u.v. de algemeen erkende feestdagen (Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaart,
2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag). Op 24 en 31 december sluiten wij om 17.30 uur wanneer deze op een doordeweekse dag vallen.
Extra afname: Wilt u eens een dagje extra afnemen? Vraag dit gerust aan via onze app.
Bij deze contracten wordt uitgegaan van 1 week herfst-, 2 weken kerst-, 1 week voorjaars-, 2 weken mei- en 6 weken zomervakantie. In het geval van 1
week meivakantie, kan de resterende dag worden ingezet op een studiedag. Neemt u hiervoor contact op met onze klantenservice.
Opzeggingen/wijzigingen dienen altijd schriftelijk/via mail te worden ingediend bij de administratie en zullen altijd via mail worden bevestigd. De
opzegtermijn bedraagt 1 maand.
Het maximaal door de Belastingdienst te vergoeden uurtarief ligt voor 2021 op € 7,27.
Flexibele & extra opvang wordt aangevraagd via onze app en wordt gegarandeerd indien het 4 weken vooraf bekend is bij de administratie.
Gereserveerde opvang wordt via de app bevestigd aan de ouder/verzorger.
▪ In de app kunt u zien wat u al aan flex opvang aangevraagd heeft en wat uw flextegoed nog is, zodat u weet hoeveel uur u nog kunt inzetten in het
lopende kalenderjaar. Houdt u er rekening mee, dat als uw flextegoed voor het kalenderjaar opgebruikt is, alle extra aangevraagde opvang
aanvullend wordt gefactureerd. Overgebleven flexuren en of vakantieuren kunnen niet worden meegenomen naar het volgende kalenderjaar.
▪ Opzegtermijn voor flexibele en extra aangevraagde opvang is 14 dagen voorafgaande aan de gereserveerde opvangdatum, of u kunt deze ruilen
naar een andere datum indien deze nog binnen de 10 ruilaanvragen per jaar valt.
▪ Vaste opvang en flexibele opvang kunnen gecombineerd worden.

De prijzen gelden in principe voor het jaar 2021. Indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, kunnen deze prijzen tussentijds veranderen. Overigens worden de prijzen jaarlijks aangepast
aan het dan geldende prijsniveau.

