
Tarieven BSO Sunny Garden 2016

Openingstijden: van 07.00 tot 19.00

Naschoolse opvang 

inclusief margedagen*

en vakantie Uren Uren Per Per Per 

Aantal dagen per week per maand per jaar uur maand jaar

5 middagen 152,5 1830 € 6,40 € 976,00 € 11.712,00

4 middagen (ma,di,do en vr) 114 1368 € 6,40 € 729,60 € 8.755,20

3 middagen (ma,di en do) 85,5 1026 € 6,40 € 547,20 € 6.566,40

2 middagen (ma,di of do) 57 684 € 6,40 € 364,80 € 4.377,60

1 middag (ma,di of do) 28,5 342 € 6,40 € 182,40 € 2.188,80

Woensdag 38,5 462 € 6,40 € 246,40 € 2.956,80

* Een margedag is een dag buiten de schoolvakanties, waarop een school geen lessen verzorgt!

Naschoolse opvang 

exclusief margedagen*

en vakantie Uren Uren Per Per Per 

Aantal dagen per week per maand per jaar uur maand jaar

5 middagen 77,5 930 € 6,40 € 496,00 € 5.952,00

4 middagen (ma,di,do en vr) 54 648 € 6,40 € 345,60 € 4.147,20  

3 middagen (ma,di en do) 40,5 486 € 6,40 € 259,20 € 3.110,40

2 middagen (ma,di of do) 27 324 € 6,40 € 172,80 € 2.073,60

1 middag (ma,di of do) 13,5 162 € 6,40 € 86,40 € 1.036,80

Woensdagmiddag 23,5 282 € 6,40 € 150,40 € 1.804,80

Voorschoolse opvang Uren Uren Per Per Per 

Aantal dagen per week per maand per jaar uur maand jaar

5 ochtenden 25 300 € 6,40 € 160,00 € 1.920,00

4 ochtenden 20 240 € 6,40 € 128,00 € 1.536,00

3 ochtenden 15 180 € 6,40 € 96,00 € 1.152,00

2 ochtenden 10 120 € 6,40 € 64,00 € 768,00

1 ochtend 5 60 € 6,40 € 32,00 € 384,00

 

Extra opvang bij vast pakket:   

Hele dag BSO € 76,80   

Naschoolse opvang:  ma/di/do/vr -middag € 32,00

Naschoolse opvang:  woensdagmiddag € 44,80

Halve dagopvang:  07.00 - 14.00 € 44,80

Voorschoolse opvang:  07.00 - 09.00 € 12,80

Flexibele opvang of incidentele opvang per uur € 7,08

KDV/BSO Vervoerservice: 

Onze vervoerservice kost € 5,00 per keer en wordt verrekend in het uurtarief. Hierdoor gaat het gemiddelde uurtarief omhoog.

Opvang vanaf 06.00 uur: 

Indien u hier gebruik van wilt maken dient u dit minimaal 2 weken van te voren aan te geven. 

Dit wordt vervolgens extra in rekening gebracht conform uw pakket.

Verandering van dagdelen en opzegging van de plaatsing

Als u structureel dagdelen wilt veranderen, kunt u deze wijziging schriftelijk aanvragen. U kunt opzeggen per de 1e of de 15e van de maand. 

Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. Dit geldt tevens voor gedeeltelijke opzeggingen. Lees ook onze algemene voorwaarden

Overige informatie

 - Sunny Garden brengt geen inschrijvings- of plaatsingskosten in rekening.

 - Alle prijzen zijn inclusief: vers fruit, halfvolle zuivelprodukten, 

   brood en warme maaltijden, tussendoortjes (geen snoep) en verschillende activiteiten.


