
Openingstijden 
De Boerderij is het gehele jaar geopend (52 weken), met uitzondering van nationale feestdagen en 
de jaarlijkse studiedag( zie huisreglement). De peuteropvang is alle weken m.u.v. de zomervakantie 
midden Nederland geopend, als ouder kunt u dus rekenen op peuteropvang voor 46 weken per jaar.  
 
Tarieven 2018 
De uur prijs voor kinderdagverblijf in 2018 is € 7,64 en voor peuteropvang € 7,95. Dit  is inclusief 
luiers, vers fruit, lunch enz. Voor BSO opvang is een uur prijs van € 7,98 voor 40 
schoolweken(inclusief sluitingsdagen) en € 7,43 bij afname van 52 weken per jaar vastgesteld voor 
2018. In onderstaande tabel is dit uurtarief verwerkt. De prijs in de tabel is de prijs die per maand 
wordt berekend voor opvang voor één dag per week, u kunt dan zelf uitrekenen wat het bedrag zal 
zijn bij opvang voor meerdere dagen per week. Voor een berekening voor de maandprijs die u moet 
betalen na belastingteruggave, kijk dan op: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/  
 
Contract afspraken kinderdagverblijf de Boerderij: 

Opvangmogelijkheid: Openingstijden: Opvang uren per 
maand: 

Prijs per maand: 

 
Dagopvang 0-4 jaar 

 

 
7.30-18.30 

 
47,6 uur  

 
€ 364,17 

 

Peutergroep 2-4 jaar 
(halve dag) 

7.30-13.00 24 € 190,80 

 
Contract afspraken BSO de Boerderij 

Opvangmogelijkheid: Opvang tijden Opvang uren per jaar: Prijs per maand: 

 
BSO 52 weken 

 

14.00-18.30 
14.30-18.30 
13.00-18.30 
12.15-18.30 
12.30-18.30 

Arcade vrijdag 
Arcade ma, di, do 

324 
305 
363 
399 
392 
327 
313 

€ 200,61 
€ 188,85 
€ 224,76 

€ 230,52* 
€ 242,71 

€ 190,39* 
€ 193, 80 

 
BSO 40 school weken 

 

14.00-18.30 
14.30-18.30 
13.00-18.30 
12.15-18.30 
12.30-18.30 

Arcade vrijdag 
Arcade ma, di, do 

192 
173 
231 
267 
260 
195 
181 

€ 127,68 
€ 115,05 
€ 153,62 

€ 159,80* 
€ 172,90 

€ 116,71* 
€ 120,37 

* Indien op vrijdag inclusief 10% korting op de uur prijs in schoolweken.  
 
Overige afname: 

Wen dagen  € 83,00 

Wenochtend 9.00-13.00 € 31,- 

Wendag 9.00-16.00 € 53,- 

Kinderdagverblijf extra dag opvang 7.30-18.30 € 84,- 

BSO los af te nemen vakantie dag 7.30-18.30 € 82,- 

BSO schoolweken extra middag Aantal uren x 7,98 

Administratie kosten  
(indien factuurbedrag op de 15e van de maand niet is voldaan) 

€ 2,50 

Prijsstijging van 2% t.o.v. de tarieven van 2017 voor kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. 

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

