
Tarieven 2020
Standaard contracten
(bedragen zijn inclusief vervoer!)

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 213,87€     26,7 427,73€        53,3 641,60€     80 855,47€          106,7 1.069,33€       133,3 per uur

per jaar 2.566,40€  320 5.132,80€     640 7.699,20€  960 10.265,60€     1280 12.832,00€     1600 €8,02

 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 267,33€     33,3 534,67€        66,7 per uur

per jaar 3.208,00€  400 6.416,00€     800 €8,02

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 192,27€     23,3 384,53€        46,7 576,80€     70 769,07€          93,3 961,33€          116,7 per uur

per jaar 2.307,20€  280 4.614,40€     560 6.921,60€  840 9.228,80€       1120 11.536,00€     1400 €8,24

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 247,20€     30 494,40€        60 per uur

per jaar 2.966,40€  360 5.932,80€     720 €8,24

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 154,33€     16,7 308,67€        33,3 463,00       50 617,33            66,7 771,67             83,3         per uur

per jaar 1.852,00€  200 3.704,00€     400 5.556,00    600 7.408,00         800 9.260,00         1.000       €9,26

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 216,07€     23,33 432,13€        46,67 per uur

per jaar 2.592,80€  280 5.185,60€     560 €9,26
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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 87,60€       10 175,20€        20 262,80€     30 350,40€          40 438,00€          50 per uur

per jaar 1.051,20€  120 2.102,40€     240 3.153,60€  360 4.204,80€       480 5.256,00€       600 €8,76

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 58,40€       6,67 116,80€        13,34 175,20€     20,01 233,60€          26,68 292,00€          33,35 per uur

per jaar 700,80€     80 1.401,60€     160 2.102,40€  240 2.803,20€       320 3.504,00€       400 €8,76

Voor verdere voorwaarden wordt verwezen naar de BSO.
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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 met nr LRK 825193357.

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. 

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.


