Tarievenlijst Kinderdagverblijf "De Bereboot BV" 2021

TOERMALIJN

[Geldig van 1 januari t/m 31 december 2021]

De prijzen op onze tarievenlijst zijn bruto prijzen. U betaalt slechts een gedeelte van deze opvangkosten. Wanneer u kinderopvangtoeslag aanvraagt,
ontvangt u van de belastingdienst maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage. Kinderopvangtoeslag is aan te vragen via de website van de
belastingdienst: www.toeslagen.nl of via de belastingtelefoon: 0800-0543. Mocht u vragen hebben over de berekeningswijze van de toeslagen, dan kunt
u contact opnemen met onze administratie zodat zij e.e.a. kunnen voorrekenen. Tel: 0492-475009.

BUITENSCHOOLSE OPVANG

[Rijksnorm 2021 BSO: 7,27 / uur]

LET OP: Gedurende het schooljaar kan er NIET gewisseld worden van pakket.

TOERMALIJN (15:00 / 12:30 )

1
BSO52

40 schoolweken + 12 vakantieweken (waarvan 2, of 5 weken gratis !) (Excl.
Studiedagen en VSO)

U KRIJGT: 40 weken naschoolse opvang (einde school-18:30 uur) + 12 weken vakantie-opvang (07:3018:30 uur) U KRIJGT GRATIS: 2 vakantieweken bij opvang op ma,di,do,vr en 5 vakantieweken op
wo+vr-lang

Uurprijs
Maandprijs* per afgenomen dag
Doorberekende Uren/maand

Ma,Di,Do,Vr-K
(3,50 u)
2 weken gratis
vakantie

Wo + Vr-L va 12:30
u (6 uur)*
5 weken gratis
vakantie

€ 7,27

€ 7,27

€ 156,89

€ 197,08

21,58

27,11

LET OP: Studiedagenopvang en VSO zijn NIET mogelijk! [U kunt laten berekenen of dit pakket voor u interessant is op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/]

TOERMALIJN (15:00 / 12:30 )
Ma,Di,Do,Vr -K
(3,50 u)

2
BSO40

40 schoolweken ZONDER Vakantie, Studiedagen en VSO

Uurprijs
Maandprijs* per afgenomen dag

U KRIJGT: 40 weken naschoolse opvang (14:30-18:30 uur)

Doorberekende Uren/maand

Wo + Vr-L va 12:30
u (6 uur)*

€ 9,10

€ 8,39

€ 113,02

€ 173,60

12,42

20,69

VAK 12: Ma t/m Vr
Hele dag [11 u]

VAK 12: Ma t/m Vr
Halve dag [5,5 u]

Sterk gereduceerd
tarief

Sterk gereduceerd
tarief

€ 6,75

€ 7,08

€ 74,25

€ 38,94

11,00

5,50

[Het BSOF52-pakket is interessanter vanaf 3 vakantieweken losse inkoop]
[U kunt dit het beste laten berekenen op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/]

3
VAK12

12 weken vakantieopvang

Uurprijs
Maandprijs* per afgenomen dag

U KRIJGT: 12 weken vakantieopvang tijdens alle schoolvakanties (van 07:30 - 18:30 uur ) op
vaste dagen.

Doorberekende Uren/maand

[U kunt dit pakket naast een ander BSO-pakket afnemen zodat u in de schoolvakanties tegen een scherpe prijs op meer dagen per week naar de Bereboot kunt komen.]

FLEX/LOS

Flexibele of Losse opvang (Beperkt aantal plaatsen)

FLEX: Alleen mogelijk indien 6 weken van te voren een opgave van afnamedagen
is gedaan. LOS: Minimaal 3 dagen van te voren op geven

EXTRA

Extra opvang (naast vast pakket)

Extra dagen of dagdelen opvang naast een vast BSO-pakket

uurprijs

prijs per dagdeel [6 uur]
Wo+Vr-L

prijs per dagdeel
[3,5 uur]
Ma,Di,Do,Vr-K

prijs per halve dag
[5,5 uur]

prijs per dag
[11 uur]

€ 57,24

€ 31,33

€ 52,47

€ 100,43

prijs per dagdeel (6 uur) Wo+Vr-L

prijs per dagdeel
(3,5 uur)
Ma,Di,Do,Vr-K

prijs per halve dag
[5,5 uur]

prijs per dag
[11 uur]

€ 45,78

€ 41,14

€ 41,97

Uren per dag

Ma,Di,Wo,Do,Vr
[4,17 u/mnd]

9,13(hele dag) of
9,54 (halve dag)

uurprijs

€ 7,30

€ 80,30

€ 7,63

VSO

Voorschoolse opvang als pakket per maand of incidenteel per dag
Uurprijs

Voorschoolse opvang als 40-weken pakket of incidenteel op aanvraag.
mogelijkheden!

Vraag naar de

Maandprijs* per afgenomen dag
Doorberekende Uren/maand

€ 8,67

Uurprijs

€ 9,13

€ 36,15

Dagprijs

€ 11,41

4,17

*De maandkosten die u betaalt zijn gebaseerd op het totale jaarbedrag gespreid over 12 maanden en de prijzen zijn inclusief voeding en verschoning

Openings- en sluitingsdagen BSO
De Bereboot is m.u.v. feestdagen conform de CAO en maximaal 1 sluitingsdag (dag na Hemelvaart): het hele jaar open op maandag, dinsdag, woensda, donderdag en vrijdag.

De Bereboot behoudt zich het recht voor om groepen samen te voegen indien de bezetting dit vereist.
Zie voor betalingsvoorwaarden en facturatie het huisreglement artikel 21.
Rijksnorm 2021:

€ 7,27: Dit is de maximale uurprijs waarover de belastingdienst een bijdrage geeft.

Incidentele VSO
[1,25 u]

uren per dag

1,25

