Kindercentrum Weltevreden Tarieven 2018

Kinderdagverblijf

Opvangmogelijkheden voor 0-4 jarigen
Algemeen:
* we hebben twee horizontale groepen: bijenhofje (0-2 jarigen) en vlinderhofje (2-4 jarigen)
Hele dagopvang:
08.00-18.00
Korte dagopvang
08.00-14.30
* we streven naar dagcombinaties: maandag, woensdag en of vrijdag of dinsdag, donderdag
indien nodig kan hier in overleg van worden afgeweken.
* we hanteren geen minimale afname, wel is het zo dat kinderen eerder gewend zijn als ze minimaal 2x in
de week komen.
* 1 maand opzegtermijn
* gesloten in de 4e week van de zomervakantie scholen midden nederland
* gesloten rond kerst en oud en nieuw: 26 dec 2017 tot en met 1 jan 2018
Tarieven
* basisuurtarief
€ 7,59
8% toeslag uurtarief bij afname tot 14.30
€ 8,20
gem. aantal uur per
maand tbv
belastingdienst
(uren
uur per
Tarief per
week
en minuten)
jaar
Tarief per maand
08.00-14.30
6,5
27,12
€ 222,97
€ 2.675,66
08.00-18.00
10
41,50
€ 317,52
€ 3.810,18
Extra dagdelen inkopen
* Indien de grootte van de groep het toelaat kunt u extra dagdelen inkopen, deze worden achteraf apart
gefactureerd
* 10% toeslag op uurtarief
€ 8,35

08.00-14.30
08.00-18.00

uur
6,5
10

Tarief per dag
korte dag
€ 54,28
gehele dag
€ 83,50

14.30-18.00

3,5

dag ipv korte dag

€ 29,23

Kindercentrum Weltevreden Tarieven 2018

BSO de Bilt

Schooldagenpakket: Naschoolseopvang
Algemeen
* we hanteren geen minimale afname
* facturatie en betaling voorafgaand aan de maand waarin de opvang plaatsvind
* 1 maand opzegtermijn
* opvang tijdens de schoolweken (40 weken) aansluitend aan de schooltijden
* geen opvang op studiedagen en op vakantiedagen
* incidentele opvang op andere weekdag of op een studie-/vakantiedag is mogelijk
* jaartarief gebaseerd op financieel schooljaar van 1 aug tot 31-7
* basisuurtarief
€ 7,82

Dagdeel
14.00-18.00
14.15 -18.00

uur per
dagdeel
04:00
03:45

gem. aantal uur per
maand tbv
belastingdienst (uren
Tarief per
en min)
jaar
Tarief per maand
12,55
€ 101,01
€ 1.212,10
12,09
€ 94,95
€ 1.139,37

Totaalpakket: Buitenschoolseopvang inclusief vakantieopvang
* we hanteren geen minimale afname
* facturatie en betaling voorafgaand aan de maand waarin de opvang plaatsvind
* 1 maand opzegtermijn
* opvang tijdens de schoolweken (40 weken) en
* Ma,di, do, vr: opvang in de vakantie op de dag waarop normaliter de bso dag valt vanaf 08.00
* woensdag: op woensdag is er geen BSO in de vakantie, opvang op één van de andere dagen
* opvang tijdens de studiedagen vanaf 08.00 indien die valt op de dag waarop normaliter de
bso-dag wordt afgenomen
* basisuurtarief
€ 7,30

Dagdeel
14.00-18.00
14.15 -18.00

uur per
dagdeel
04:00
03:45

gem. aantal uur per
maand tbv
belastingdienst
22,55
22,09

Tarief per
jaar
Tarief per maand
€ 167,29
€ 2.007,50
€ 161,63
€ 1.939,61

Extra dagdelen inkopen
* Indien de grootte van de groep het toelaat kunt u extra dagdelen inkopen, deze worden
achteraf gefactureerd
* basisuurtarief
€ 8,60

Dagdeel
middag
middag
vakantiedag

14.00-18.00
14.15-18.00
08.00-18.00

uur per dagdeel
4
3,75
10

Tarief per
dagdeel
€ 34,40
€ 32,25
€ 86,00

