
 

Let op! De kinderopvang wordt door de belastingdienst vergoed. Het percentage 

wat vergoed wordt, is afhankelijk van uw gezinsinkomen. Op de website van de 

belastingdienst toeslagen kunt u hierover meer informatie vinden. Via de 

bruto/netto calculator op onze website kunt u de netto kosten berekenen voor 

uw gezinssituatie. 

      

Onze dagdelen lopen van de school met de eerste sluitingstijd tot 19:00 uur.  

Dit is om 14:30 uur.  In de schoolvakanties lopen de dagdelen van 7:00 tot 

13:00 uur en van 13:00 tot 19:00 uur   

      

Tarieven 2023 Buitenschoolse opvang De Korveltuin 

       

52 weken 

contract: Uurtarief € 8,39  

      

aantal dagen per maand Aantal uren per maand*   

        

1 € 226,53  27,00   

2 € 453,06  54,00   

3 € 679,59  81,00   

4 € 906,12  108,00   

5 € 1.132,65  135,00   

      

40 weken 

contract: Uurtarief € 9,37  

      

aantal dagen per maand Aantal uren per maand*   

        

1 € 140,55  15,00   

2 € 281,10  30,00   

3 € 421,65  45,00   

4 € 562,20  60,00   

5 € 702,75  75,00   

      

12 weken 

contract: Uurtarief € 9,37  

      

aantal dagen per maand Aantal uren per maand   

        

1 € 112,44  12,0   

2 € 224,88  24,0   

3 € 337,32  36,0   

4 € 449,76  48,0   

5 € 562,20  60,0   

* Uren en maandbedrag gebaseerd op opening vanaf 15:00 uur  

 



 

Incidentele extra dagdelen 

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een extra dagdeel of dag 

buitenschoolse nodig heeft. Daarom kan in overleg met onze kindplanning bekeken 

worden of er ruimte is om uw kind(eren) incidenteel extra in te plannen. U betaalt dan 

voor het aantal extra dagdelen het dagdeeltarief zoals vermeld staat in uw contract.  

 

Ruildagen 

Ruilen van dagen is beperkt mogelijk vanwege de hoge bezettingsgraad op onze 

groepen. Er worden geen kinderen boven de groepsgrootte geplaatst, tevens dient ruilen 

geen gevolgen te hebben voor de beroepskracht – kindratio. 

Ruilen van dagen moet binnen drie weken voor of 6 weken na de oorspronkelijke 

afnamedatum plaatsvinden. 

 

Schoolvrije dagen (studiedagen en vakantiedagen)  

Op dagen dat de school vanwege een schoolvrije dag (gedeeltelijk) dicht is, kunt u 

gebruik maken van onze BSO. Alléén op contractuele dagen worden hiervoor geen extra 

kosten in rekening gebracht.  

 


