
tarieven buitenschoolse opvang 4 - 14 jaar

1 januari tot en met 31 december 2022

zorgeloospakket: opvang tot 18.30 uur het hele jaar door incl niet-schooldagen op de vaste opvangdag

aantal dagen € per uur € per maand uren per maand € per jaar

1                             7,80                                192,58                          24,69                          2.311 

2                             7,80                                      385                                49                          4.622 

3                             7,80                                      578                                74                          6.933 

4                             7,60                                      751                                99                          9.007 

5                             7,60                                      938                              123                       11.259 

basispakket: opvang tot 18.30 uur gedurende 52 weken excl niet-schooldagen op de opvangdag

aantal dagen € per uur € per maand uren per maand € per jaar

1                             7,65                                186,12                          24,33                          2.233 

2                             7,65                                      372                                49                          4.467 

3                             7,65                                      558                                73                          6.700 

4                             7,45                                      725                                97                          8.700 

5                             7,45                                      906                              122                       10.876 

Niet-schooldagen zijn de dagen die aan het begin van het schooljaar in het schooljaarplan als zodanig worden

opgegeven (bv een studiedag). 

 

Prijzen zijn inclusief het vervoer naar sport/hobby voor zover plek mbt de capaciteit van de sko-bussen

Bij de vaste contractdag kennen wij geen onderscheid tussen lange en korte middagen, het kost je dus niets

extra als je kind dan alleen in de ochtend les heeft. En wij brengen je kind dan graag naar de training of muziekles

extra dag(deel) / vakantiedag / niet-schooldag

duur € per dag 

vakantiedag opvang van 7.30 - 18.30 uur - gedurende vakantieweken                          95,70 

lange middag                          56,55 

korte middag                          30,45 

niet-schooldagen worden automatisch berekend: aantal uren van de schoolsluiting x € 8,70

Vakantiedagen kun je 90 dagen van tevoren aanvragen via het Ouderportaal. Annuleren kan tot 5 dagen van tevoren

Vakantiedagen zijn voor alle dagen (per dag) aan te vragen en worden op volgorde van binnenkomst gereserveerd.

voorschoolse opvang (VSO): opvang v.a. 7.30 uur - tijdens schoolweken

aantal dagen € per uur
€ per maand                    

12 facturen per jaar
uren per maand € per jaar

1                             8,80                                        29                                  3                              352 

2                             8,80                                        59                                  7                              703 

3                             8,80                                        88                                10                          1.055 

4                             8,80                                      117                                13                          1.407 

5                             8,80                                      147                                17                          1.758 

vroeg-service                           6,20 7.00 - 7.30 uur  Uit&Thuis  per keer 

tussenschoolse opvang (TSO): lunchopvang 
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aantal dagen
€ per maand                        

10 facturen per jaar
€ per jaar

1 12,65                              127 

2 25,30                              253 

3 37,95                              380 

4 50,60                              506 

overige diensten BSO

€ per keer € tarief aantal keer

per losse keer VSO 9,45                                  1 

er losse keer TSO 4,65                                  1 

5 strippenkaart Eetclub 5,40 27,00                                  5 

administratiekosten

Voor betaling van uw facturen werken wij via automatische incasso. 

Extra kosten bij betaling zonder automatische incasso 2,25 per factuur.

Indien wij een incassobureau moeten inschakelen, worden incassokosten en rente in rekening gebracht.

annuleringskosten

Annulering van een overeenkomst tot 1 maand vóór start opvang: € 50,00 

Annulering van een overeenkomst binnen 1 maand vóór start opvang: 1 maand opvang volgens contract.

Kosten en uren per maand en jaar zijn afgerond op hele getallen.

Wij verdelen de jaarkosten voor 40 weken over alle maanden, dus sturen 12 maanden per jaar een factuur 

Alleen voor de TSO contracten sturen wij 10 facturen (dus niet in juli - aug) 

Zie voor onze leveringsvoorwaarden op onze website: www.sko-oegstgeest.nl
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