Tarieven 2019
Buitenschoolse opvang Bijenkolonie
Onze tarieven zijn inclusief:
•
•
•

opvang in vakanties en op studiedagen (8.00 - 18.30 u.)
vervoer van school naar de bso
maaltijden en tussendoortjes

Tarieven opvang tijdens school- en vakantieweken

Meer uren voor hetzelfde geld op
woensdag en vrijdag
Voor woensdag- en vrijdagmiddagen betaal je hetzelfde als
voor de kortere middagen op maandag, dinsdag en donderdag. Je krijgt op deze dagen niet alleen meer opvanguren
voor hetzelfde geld, maar je ontvangt ook kinderopvangtoeslag over het gehele uurtarief. Naast het prijsvoordeel is het
voordeel voor kinderen dat er op ‘lange middagen’ nog meer
tijd is voor leuke activiteiten.

Uren per
maand

Prijs per
uur

Prijs per
maand

23,56

€ 7,60

€ 178,97

Netto kosten en kinderopvangtoeslag

€ 178,97

De tarieven in dit overzicht zijn bruto tarieven. Als je recht
hebt op kinderopvangtoeslag, dan kun je met de rekentool
van de Belastingdienst uitrekenen hoeveel kinderopvangtoeslag je ontvangt en wat de netto kosten zijn.

Korte middag
Einde schooltijd - 18.30 uur
Lange middag
Einde schooltijd - 18.30 uur

30,88

€ 5,80

Extra dag opvang nodig?
Een extra dag afnemen kan, mits de groepsgrootte dat toestaat. De extra uren die je afneemt, komen ook in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en krijg je dus (groten)deels
vergoed.

Tarieven extra dag
•

Extra bso-middag kort

€ 28,50

•

Extra bso-middag lang

€ 34,80

•

Extra bso-studie- of vakantiedag

€ 70,98

Contract, facturering en betaling
Onze tarieven zijn gebaseerd op 52 weken opvang per
jaar. Bink factureert in 12 maanden, een vast bedrag per
maand. Je betaalt via automatische incasso.

Geef het nieuwe uurtarief door aan de
Belastingdienst!

Geef het nieuwe uurtarief en de openingsuren per
maand door via www.toeslagen.nl om het juiste bedrag
aan kinderopvangtoeslag te ontvangen!

Vragen over de tarieven of je netto kosten?
We helpen je graag. Neem gerust contact op met onze klantadviseurs via 035 628 58 79.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

