Openingstijden
De Boerderij is het gehele jaar geopend (52 weken), met
uitzondering van nationale feestdagen en de jaarlijkse studiedag.

Tarieven 2019
De uur prijs voor kinderdagverblijf is € 8,48 en voor peuteropvang € 8,82. Dit is inclusief luiers, vers
fruit, lunch enz. Voor BSO opvang is een uur prijs van € 8,40 voor 40 schoolweken(inclusief
sluitingsdagen) en € 7,60 bij afname van 52 weken per jaar vastgesteld. 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/. Voor het berekenen van het effect
van de prijswijziging per 1-1-2019 kunt u gebruik maken van de volgende link: NETTOBIJDRAGE
berekenen 2019 versus 2018

Contract afspraken kinderdagverblijf de Boerderij:
Opvangmogelijkheid:

Openingstijden:

Opvang uren per
maand:

Prijs per maand:

Dagopvang 0-4 jaar

7.30-18.30

47,7 uur

€ 404,21

Peutergroep 2-4 jaar
(halve dag)

7.30-13.00

24

€ 211,68

Contract afspraken BSO de Boerderij
Opvangmogelijkheid:

BSO 52 weken

BSO 40 school weken

Opvang tijden

Opvang uren per jaar:

Prijs per maand 2019:

14.00-18.30
12.30-18.30
14.00-18.30
12.15-18.30

324
382
332
399

€ 205,20
€ 241,93
€ 197,60*
€ 235,79*

14.00-18.30
12.30-18.30
14.00-18.30
12.15-18.30

192
250
200
267

€ 134,40
€ 175,00
€ 126,00*
€ 168,21*

* Opvang op vrijdag is inclusief 10% korting op de uurprijs in schoolweken.

Overige afname:
Wen dagen
Wenochtend 9.00-13.00
Wendag 9.00-16.00
Kinderdagverblijf extra dag opvang 7.30-18.30
BSO los af te nemen vakantie dag 7.30-18.30
BSO schoolweken extra middag
Administratie kosten
(indien factuurbedrag op de 15e van de maand niet is voldaan)

€ 93,50
€ 34,€ 59,50,€ 94,€ 84,Aantal uren x € 8,40
€ 2,50

