
Buitenschoolse opvang 2022 (continurooster v.a. 14:00)

Regulier* (inclusief 12 weken vakantie opvang met mogelijkheid tot afname van gratis extra dagen**)

Dagen tijden uurprijs prijs per maand

uren per 

maand

maandag 14:00-18:00 8,20€            199,44€                24,33

dinsdag 14:00-18:00 8,20€            199,44€                24,33

woensdag 14:00-18:00 8,20€            199,44€                24,33

donderdag 14:00-18:00 8,20€            199,44€                24,33

vrijdag 14:00-18:00 8,20€            199,44€                24,33

*Inclusief gratis studiedagen / **naar rato van afname

Onderwijscontract *- 41 weken (exclusief opvang tijdens schoolvakanties en inclusief studie(mid)dagen)

Dagen tijden uurprijs prijs per maand

uren per 

maand

maandag 14:00-18:00 8,65€            123,30€                14,25

dinsdag 14:00-18:00 8,65€            123,30€                14,25

woensdag 14:00-18:00 8,65€            123,30€                14,25

donderdag 14:00-18:00 8,65€            123,30€                14,25

vrijdag 14:00-18:00 8,65€            123,30€                14,25

*Bij start of beëindiging gedurende het jaar worden de uren naar rato (her)berekend.

Voorschoolse opvang
7.00-8.30

Aantal dagen:
uurprijs

Prijs per 

maand:
Uren per maand

1 dag 8,20€          40,99 5

2 dagen 8,20€          81,97 10

3 dagen 8,20€          122,96 15

4 dagen 8,20€          163,94 20

5 dagen 8,20€          204,93 25

Het bedrag is berekend op basis van 40 weken per jaar.

FLEX DAGEN (vrij inzetbare dagen/dagdelen per maand) (minimaal 2 korte dagen per maand)

Aantal dagen uurprijs uren per dag prijs per dag

per dag (v.a. 14:00) 8,70€          4 34,82€                   

FLEX Uren (vrij inzetbaer uren per maand)

Aantal uur/mnd uurprijs minimaal afrekenen op basis van uurtarief

4-20 uur per mnd 9,82€          39,29€          

21-75 9,27€          194,75€        

76-240 8,56€          650,52€        

Indien gewenst kunnen wij u helpen met een proefberekening voor de netto kosten of om de Kinderopvangtoeslag aan te vragen.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Bij eventuele vragen, onduidelijkheden en voor meer gedetailleerde 

informatie verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Landelijk register kinderopvang (LRK)

Al onze locaties staan geregistreerd bij het landelijk register kinderopvang (LRK): 

BSO Obdam - Alles Kids Kelderswerf LRK nr: 128549026

BSO Obdam – Alles Kids Caegh LRK nr: 235962752

BSO Obdam - Clubhuis LRK nr: 198422283

BSO Hensbroek - Alles Kids en Clubhuis Hensbroek LRK nr: 316943940

Heeft u aan de hand van bovenstaande gegevens nog vragen? Neemt u gerust contact met ons op. 


