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Tarievenoverzicht buitenschoolse opvang De Kinderruimte. 
Van 01-01-2023 tot 31-12-2023 

 
Wijzigingen voorbehouden. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 

Weken Tijden Uren per week per maand per jaar per uur per maand per jaar 
52 12.00-18.30 6,50 32,67 392,00 € 8,90 € 290,65 € 3.487,86

12.15-18.30 6,25 31,83 382,00 € 8,90 € 283,24 € 3.398,88
12.30-18.30 6,00 31,00 372,00 € 8,90 € 275,83 € 3.309,91
14.00-18.30 4,50 26,00 312,00 € 8,90 € 231,34 € 2.776,05
14.30-18.30 4,00 24,33 292,00 € 8,90 € 216,51 € 2.598,10
14.45-18.30 3,75 23,50 282,00 € 8,90 € 209,09 € 2.509,12
15.15-18.30 3,25 21,83 262,00 € 8,90 € 194,26 € 2.331,17

Weken Tijden Uren per week per maand per jaar per uur per maand per jaar 
40 12.00-18.30 6,50 21,67 260,00 € 10,26 € 222,36 € 2.668,30

12.15-18.30 6,25 20,83 250,00 € 10,26 € 213,81 € 2.565,68
12.30-18.30 6,00 20,00 240,00 € 10,26 € 205,25 € 2.463,05
14.30-18.30 4,00 13,33 160,00 € 10,26 € 136,84 € 1.642,03
14.45-18.30 3,75 12,50 150,00 € 10,26 € 128,28 € 1.539,41
15.15-18.30 3,25 10,83 130,00 € 10,26 € 111,18 € 1.334,15

Dagen Uren per week per maand per jaar per uur per maand per jaar 
hele dagen 11,00 11,00 132,00 € 10,00 € 109,97 € 1.319,69

●
●
●
● Bij buitenschoolse opvang hebben ouders recht op kinderopvangtoeslag over maximaal 70 % van 

●
naschoolse middag, vakantieopvang per hele dag. Bruto uurprijs € 10,00  per uur. 

●
●

afgenomen In de vakantie periode is de BSO geopend van 07.30-18.30.
● 40 weken is exclusief vakantieopvang.

NOTE

Flexibele afname/structurele extra dagen indien de planning dit toe laat. Kosten € 11,75 per uur  

Opvang na school (afhankelijk van de eindtijd van school) tot 18.30 en 1 dag vakantieopvang (+ 11uur)
Bruto prijsUren Duur

Het kan voorkomen dat bruto u meer uren afneemt en netto toch minder zelf betaalt.

Bruto prijsUren Duur
Extra opvang af te nemen per naschoolse middag, ter verlening van een naschoolse middag of hele vakantie dag. 

Tarieven zijn inclusief vervoer, eten, drinken, cadeautjes en alle ander verbruiksartikelen

het aantal  gewerkte uren van de partner met het kleinste dienstverband

Bij het tarief van 52 weken is uw netto bijdrage het laagst. Hoe hoger de bruto uurprijs, hoe meer u netto zelf betaalt

52 weken is inclusief vakantieopvang á 11 uur per dag, voor het aantal naschoolse dagen wat er op contract wordt 

Maximale vergoeding van de belastingdienst op de bruto uurprijs is € 7,85
Minimale afname is 1 naschoolsemiddag voor 40 weken. 

De kinderruimte biedt u de mogelijkheid om extra uren, midag of dag af te nemen. Extra uren alleen ter verlening van  een


