
Tarieven 2022
Buitenschoolse opvang Soest      

    

Alles-in-éénpakket   
Opvang tijdens school- en vakantieweken, inclusief:
• 10 vrij besteedbare dagen per vaste opvangdag
• vervoer van school naar de bso 
• vervoer naar sportclubs en zwemles (bij beschikbaarheid)
• maaltijden en tussendoortjes

uurprijs korte middag (vanaf 14.30 uur - 18.30 uur) € 8,49

uurprijs lange middag (vanaf 12.00 uur tot 18.30 uur) € 7,45

uurprijs 5 gelijke middagen € 8,18

Vragen over de tarieven of je netto kosten? 
We helpen je graag. Neem gerust contact op met onze klantadviseurs via 035  628 58 79. 

Schoolwekenpakket  
Opvang tijdens schoolweken, inclusief:
• 2 vrij besteedbare dagen per vaste opvangdag
• vervoer van school naar de bso
• vervoer naar sportclubs en zwemles (bij beschikbaarheid)
• maaltijden en tussendoortjes

uurprijs korte middag (vanaf 14.30 uur - 18.30 uur) € 9,73

uurprijs lange middag (vanaf 12.00 uur - 18.30 uur) € 9,73

uurprijs 5 gelijke middagen € 9,73

Eindtijd school Uren/dag Uren/mnd Prijs/uur Prijs/mnd

Korte middag (einde schooltijd - 18.30 uur)

14.30 uur 4,00 15,17 € 9,73 € 147,60

14.45 uur 3,75 14,33 € 9,73 € 139,43

15.15 uur 3,25 12,67 € 9,73 € 123,28

Lange middag (einde schooltijd - 18.30 uur)

11.45 uur 6,75 24,33 € 9,73 € 236,73

12.00 uur 6,50 23,50 € 9,73 € 228,66

12.15 uur 6,25 22,67 € 9,73 € 220,58

12.30 uur 6,00 21,83 € 9,73 € 212,41

5 gelijke middagen
14.00 uur 4,50 16,83 € 9,73 € 163,76

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Contract, facturering en betaling
Het alles-in-éénpakket is gebaseerd op 40 schoolweken plus 10 vakantieweken 
= 50 weken per jaar. Bink factureert in 12 maanden, een vast bedrag. Je betaalt 
via automatische incasso.

Contract, facturering en betaling
Het schoolwekenpakket is gebaseerd op 40 schoolweken. Bink factureert in 
12 maanden, een vast bedrag. Je betaalt via automatische incasso.

Eindtijd school Uren/dag Uren/mnd Prijs/uur Prijs/mnd

Korte middag (einde schooltijd - 18.30 uur)

14.30 uur 4,00 22,50 € 8,49 € 191,03

14.45 uur 3,75 21,67 € 8,49 € 183,98

15.15 uur 3,25 20,00 € 8,49 € 169,80

Lange middag (einde schooltijd - 18.30 uur)

11.45 uur 6,75 31,67 € 7,45 € 235,94

12.00 uur 6,50 30,83 € 7,45 € 229,68

12.15 uur 6,25 30,00 € 7,45 € 223,50

12.30 uur 6,00 29,17 € 7,45 €  217,32

5 gelijke middagen

14.00 uur 4,50 24,17 € 8,18 €  197,71

14.15 uur 4,25 23,33 € 8,18 €  190,84

Tarieven overige buitenschoolse opvang
Incidentele extra opvang 
alleen in combinatie met andere contractvorm

€ 9,73

40 weken-flexpakket 
• minimale afname 2 middagen per week
• opvang tijdens studiedagen mogelijk

€ 9,85

Vakantiepakket
• minimaal 110 uur per jaar
• in combinatie met flexibele opvang tijdens schoolweken mini-

maal 5 dagen per jaar
• per hele maand af te nemen

€ 9,73

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

https://binkkinderopvang.nl/tarieven/
https://binkkinderopvang.nl/tarieven/kinderopvangtoeslag
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

