
 

 

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

001Tarieven buitenschoolse opvang 2020 BSO Orangerie 

Omschrijving 
 

Eindtijd school- 
eindtijd opvang 
 

Maandprijs 
per weekdag incl. 
alle 
schoolvakanties  
per weekdag 
(uren per maand) 

Maandprijs 
per weekdag incl.  
9 vakantiedagen 
per weekdag 
pkj*) 
(uren per maand) 

Maandprijs 
per weekdag incl.  
6 vakantiedagen 
per weekdag 
pkj*) 
(uren per maand) 

BSO inclusief 
vakantieopvang 8.00-
18.00 uur 

12.00-15.15**) € 164,79  20,83 € 154,18 18,33 € 144,40 15,83 

12.00-18.00 € 237,30 30 € 231,28 27,5 € 228,00 25 

15.00-18.00 € 158,20 20 € 147,18 17,5 € 136,80 15 

BSO inclusief 
vakantieopvang 8.00-
18.30 uur 

12.00-15.15**) € 172,70 21,33 € 160,49 18,71 € 146,68 16,08 

12.00-18.30 € 254,44 32,17 € 248,45 29,54 € 245,48 26,92 

15.00-18.30 € 175,34 22,17 € 164,35 19,54 € 154,28 16,92 

Omschrijving 
 

Maandprijs 
per weekdag   
(uren per maand) 

Voorschoolse opvang (VSO) 07.30-08.30 uur € 26,37 3,33 

BSO uitsluitend  12 vakantiedagen*) 
 

08.00-18.00 uur 
08.00-18.30 uur 

€ 79,10 
€ 83,06 

10 
10,5 

*) Bepaling van het aantal vakantiedagen gebeurt per kalenderjaar (pkj). Bij een latere start dan 1 januari worden de 
vakantiedagen naar rato van de ingangsdatum per kalenderjaar berekend. Bij eerdere stop dan 31 december, worden de 
vakantiedagen naar rato van de einddatum berekend. 
**) Deze eindtijd is alleen op de vrijdag mogelijk. 

 
Toelichting: 

 
 Wij hanteren vaste maandprijzen per opvangtype. Alleen bovenvermelde opvangtypes zijn mogelijk. 
 Indien u wenst de opvang te starten of te beëindigen op een andere dag dan 1e of 16e van de maand berekenen we 

voor de dagen buiten de halve en hele maand een prijs per keer. 
• Exclusief voor de locatie BSO Orangerie bieden we een keuze in eindtijd van 18.00 of 18.30 uur aan. 
• Indien u kiest voor opvang tot 18.00 zal in de vakanties voor u ook een opvangtijd van 08.00 - 18.00 uur gelden. Indien 

u kiest voor opvang tot 18.30 uur zal in de vakanties voor u ook een opvangtijd van 08.00 - 18.30 uur gelden. 

 Voor uw aanvraag kinderopvangtoeslag vindt u in bovenstaande tabel de vaste maandprijs en het gemiddeld aantal 
uren per maand, het uurtarief voor 2020 komt hiermee uit op € 7,91 voor BSO incl. alle vakanties, “BSO uitsluitend 
vakanties” en VSO, voor BSO incl. 9 vakantieweken € 8,41 en voor BSO inclusief 6 vakantieweken € 9,12. 

 Vervoerskosten: Er worden geen vervoerskosten in rekening gebracht.  
 Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen en 5 mei 2020. 

 

 

Netto kosten voor de kinderopvang 

Bent u benieuwd naar een indicatie van uw netto kosten voor de kinderopvang?  Maak dan gebruik 

van onze rekentool.  
 

 
 

https://www.kmnkindenco.nl/rekentool/

