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Standaard contracten
voor zorgbegeleiding gelden andere tarieven 

Volledig contract (40 schoolweken van 14.00 tot 18.00 uur en 12 vakantieweken van 8.00 tot 18.00 uur)

1 dag uren 2 dagen uren 3 dagen uren 4 dagen uren 5 dagen uren tarief

per maand 193,86€     26,7 387,72€        53,3 581,58€     80 775,44€     106,7 969,30€          133,3 per uur

per jaar 2.326,32€  320 4.652,64€     640 6.978,96€  960 9.305,28€  1280 11.631,60€     1600 €7,27

 Volledig contract lange middag op woensdag en vrijdag (40 schoolweken van 12.00 tot 18.00 uur en 12 vakantieweken van 8.00 tot 18.00 uur)

1 dag uren 2 dagen uren tarief

per maand 242,33€     33,3 484,67€        66,7 per uur

per jaar 2.908,00€  400 5.816,00€     800 €7,27

Aangepast contract (40 schoolweken van 14.00 tot 18.00 uur en 8 vakantieweken van 8.00 tot 18.00 uur)

1 dag uren 2 dagen uren 3 dagen uren 4 dagen uren 5 dagen uren tarief

per maand 174,77€     23,3 349,53€        46,7 524,30€     70 699,07€     93,3 873,83€          116,7 per uur

per jaar 2.097,20€  280 4.194,40€     560 6.291,60€  840 8.388,80€  1120 10.486,00€     1400 €7,49

Aangepast contract lange middag op woensdag en vrijdag (40 schoolweken van 12.00 tot 18.00 uur en 8 vakantieweken van 8.00 tot 18.00 uur)

1 dag uren 2 dagen uren tarief

per maand 224,70€     30 449,40€        60 per uur

per jaar 2.696,40€  360 5.392,80€     720 €7,49

Alleen schoolweken contract (40 schoolweken van 14.00 tot 18.00 uur)

1 dag uren 2 dagen uren 3 dagen uren 4 dagen uren 5 dagen uren tarief

per maand 141,83€     16,7 283,66€        33,3         425,49       50,0         567,32       66,7         709,15            83,3         per uur

per jaar 1.701,96€  200           3.403,92€     400          5.105,88    600          6.807,84    800          8.509,80         1.000       €8,51

Alleen schoolweken contract lange middag op woensdag en vrijdag (40 schoolweken van 12.00 tot 18.00 uur)

1 dag uren 2 dagen uren tarief

per maand 198,57€     23,33 397,13€        46,67 per uur

per jaar 2.382,80€  280 4.765,60€     560 €8,51
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Alleen vakantieopvang

Alleen 12 weken vakantie opvang contract, hele dagen  (12 vakantieweken van 8.00 tot 18.00 uur)

1 dag uren 2 dagen uren 3 dagen uren 4 dagen uren 5 dagen uren tarief

per maand 88,50€       10 177,00€        20 265,50€     30 354,00€     40 442,50€          50 per uur

per jaar 1.062,00€  120 2.124,00€     240 3.186,00€  360 4.248,00€  480 5.310,00€       600 €8,85

Alleen 12 weken vakantie opvang contract, halve dagen  (12 vakantieweken van 8.00 tot 13.00 uur of van 13.00 tot 18.00 uur)

1 dag uren 2 dagen uren 3 dagen uren 4 dagen uren 5 dagen uren tarief

per maand 44,25€       5 88,50€          10 132,75€     15 177,00€     20 221,25€          25 per uur

per jaar 531,00€     60 1.062,00€     120 1.593,00€  180 2.124,00€  240 2.655,00€       300 €8,85

Alleen 8 weken vakantie opvang contract, hele dagen  (8 vakantieweken van 8.00 tot 18.00 uur)

1 dag uren 2 dagen uren 3 dagen uren 4 dagen uren 5 dagen uren tarief

per maand 59,03€       6,67 118,06€        13,34 177,09€     20,01 236,12€     26,68 295,15€          33,35 per uur

per jaar 708,00€     80 1.416,00€     160 2.124,00€  240 2.832,00€  320 3.540,00€       400 €8,85

Alleen 8 weken vakantie opvang contract, halve dagen  (8 vakantieweken van 8.00 tot 13.00 uur of van 13.00 tot 18.00 uur)

1 dag uren 2 dagen uren 3 dagen uren 4 dagen uren 5 dagen uren tarief

per maand 29,47€       3,33 58,94€          6,66 88,41€       9,99 117,88€     13,32 147,35€          16,65 per uur

per jaar 354,00€     40 708,00€        80 1.062,00€  120 1.416,00€  160 1.770,00€       200 €8,85
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Bijzonderheden

Belastingdienst toeslagen

De Ruitersport BSO De Vrijbuiters is een officieel erkende BSO met een registratie bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

Hierdoor  komt u in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst, kijk daar voor de voorwaarden.

Op www.toeslagen.nl kunt u uitrekenen wat u aan eigen bijdrage moet betalen. 

U kunt uw toeslagen direct laten overmaken op de rekening van de BSO, dan wordt alleen het overige deel bij u geïncasseerd.

Gemakkelijk voor u en voor ons, u heeft daarnaar dan geen omkijken.

Facturering en automatische incasso's

Als u bij ons een jaarcontract heeft wordt u per maand gefactureerd en wordt er, wanneer u een automatische incasso heeft 

afgegeven, maandelijks het maandbedrag geïncasseerd. U ontvangt ook een jaaropgave voor de Belastingdienst.

Indien u geen automatische incasso heeft afgegeven ontvangt u maandelijks een factuur. Er wordt dan wel per factuur € 10,- aan 

administratiekosten in rekening gebracht.

Extra afgenomen opvang (buiten contract) worden maandelijks gefactureerd en geïncasseerd.

Vervoerskosten

Het vervoer van de kinderen van school naar de BSO wordt door BSO De Vrijbuiters geregeld.

De kosten van het vervoer zijn inbegrepen in de hiervoor genoemde tarieven.

Vervoer vindt alleen plaats tijdens schoolweken.


