
Tarieven BSO Orangerie 2023 

Tarieven 2023 

Hieronder vindt u de bruto kosten van de verschillende pakketten voor 1 dag opvang per week voor het jaar 2023. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u een deel van de kosten 

terug via de kinderopvangtoeslag.  

De openingstijden van de BSO sluiten aan op de schooltijden. Tijdens vakantieopvang of studiedagen is de BSO van 08.00 tot 18.30 uur geopend.  Voor de BSO kunt u kiezen uit 

opvang vóór en/of na schooltijd of alleen tijdens de vakanties. Opvang na schooltijd is altijd in combinatie met een vakantiepakket.  

Wij zijn gesloten op alle erkende feestdagen. 

52 weken pakket  uurtarief: € 9,12 

De opvang is het hele jaar geregeld. Op de dag 

waarop u tijdens schoolweken opvang heeft, is 

er ook opvang tijdens vakanties of studieda-

gen**.  

Vaste bruto maandprijs* Uren per maand 

 €  273,60 
 €  189,97 
 
 €  293,39 
 €  209,76 

30,00 
20,83 
 
32,17 
23,00 

De genoemde uren en tarieven zijn op maandbasis, voor 1 opvangdag per week. Neemt u meer dan 1 dag opvang in de week af, vermenigvuldig dan de kosten en de uren met het 

aantal dagen dat u opvang heeft. 

Wij hanteren vaste maandprijzen per opvangtype. U kunt met de overgangsregeling uitsluitend gebruik maken van één van de hier boven genoemde pakketten. Het is niet mogelijk 
over te stappen naar een kleiner pakket. Wel kunt u overstappen naar één van de reguliere KMN Kind&Co pakketten. Zie onze website voor meer informatie.  
De overgangsregeling is alleen van toepassing op lopende contracten.  

 

Vakantiedagen 

Het aantal vakantiedagen wordt bepaald per kalenderjaar. Start de opvang later dan 1 januari, of stopt deze eerder dan 31 december, dan worden de vakantiedagen naar rato be-

rekend. Vakantiedagen kunnen ook ingezet worden op een niet vaste opvangdag, vraag bij de locatie naar de mogelijkheden. 

 

Vragen of meer informatie 

Onze medewerkers helpen u graag! Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 14.00 uur op telefoonnummer 030 6004750. Of mail uw vraag naar  

planningkc@kindencoludens.nl  

Alle prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. 

*   De maandprijs is gebaseerd op de kosten voor de opvang op jaarbasis en wordt in 12 gelijke betalingstermijnen  gefactureerd.    
** Opvang tijdens studiedagen alleen bij voldoende belangstelling 

46 weken pakket uurtarief: €  10,52 

Op de dag waarop u tijdens schoolweken opvang 

heeft, is er ook opvang tijdens 6 vakantie- of  

studiedagen**.  

Vaste bruto maandprijs* Uren per maand 

 €   263,00 
 €   166,53 
 
 €   283,20 
 €   186,73 

25,00 
15,83 
 
26,92 
17,75 

Opvang Vaste bruto maandprijs* Uren per maand 

07:30-08:30  €  30,37 3,33 

Voorschoolse opvang 
Naast opvang na schooltijd, is het bij sommige BSO’s ook mogelijk om 

voorschoolse opvang af te nemen. Op de websitepagina van de BSO ziet u of 

VSO mogelijk is.  

Het uurtarief voor de voorschoolse opvang is € 9,12 

Hiernaast de kosten voor 1 dag opvang in een schoolweek. *De maandprijs is gebaseerd op 40 schoolweken per jaar en wordt in 12 gelijke betalingstermijnen 
gefactureerd 

49 weken pakket uurtarief: € 9,70 

Op de dag waarop u tijdens schoolweken opvang 

heeft, is er ook opvang tijdens 9 vakantie- of  

studiedagen**.  

Vaste bruto maandprijs* Uren per maand 

 €   266,75 
 €   177,80 
 
 €   286,54 
 €   197,69 

27,50 
18,33 
 
29,54 
20,38 

Opvangtijden 

12:00-18:00 
14:45-18:00 
 
12:00-18:30 
14:45-18:30 
 
 

Buitenschoolse opvang opvang na schooltijd en tijdens schoolvakanties 

Uitsluitend vakantie opvang 

Dit pakket is uitsluitend voor opvang in de vakantieweken. U kunt gebruik 

maken van opvang tijdens 12 vakantiedagen per heel kalenderjaar. 

Het uurtarief voor de uitsluitend vakantieopvang is € 9,12 

Opvang Vaste bruto maandprijs Uren per maand 

08:00-18:30  €   95,76 10,50 

mailto:planning@kmnkindenco.nl

