Tarieven 2021

NSO

Met ingang van 1 januari 2021 hanteert kinderdagverblijf De Bloemenkinderen onderstaande
tarieven voor de verschillende NSO pakketten.
Bij de belastingdienst kunt u uw kinderopvangtoeslag aanvragen. Op www.belastingdienst.nl kunt u
het rekenvoorbeeld invullen en zien wat uw toeslag en uw eigen bijdrage is per maand.

NSO pakket 1
maandag tot en met vrijdag
Aantal dagen
1
2
3
4
5

14:15 – 18:30 uur
Gemiddeld aantal uren per maand
25,73
51,46
77,19
102,92
128,65

uurprijs € 7,59
Maandprijs*
€ 195,28
€ 390,56
€ 585,84
€ 781,12
€ 976,40

Schoolvakanties
De tarieven voor NSO pakket 1 zijn inclusief de schoolvakanties;
uw kind mag op zijn/haar contractdag(en) gebracht worden vanaf 7:30 uur tot 18:30 uur.
Studiedagen en andere vrije dagen buiten de vakanties
Voor een studie- of andere schoolvrije dag die valt op een dag dat het kind volgens contract pakket 1
naar onze NSO komt, berekenen wij geen extra kosten. Een staking door leerkrachten valt niet onder
een schoolvrije dag.

NSO pakket 2 (vervroegde eindtijd)
maandag tot en met vrijdag
Aantal dagen
1
2
3
4
5

14:15 – 18:00 uur
Gemiddeld aantal uren per maand
23,56
47,12
70,69
94,25
117,81

uurprijs € 7,91
Maandprijs*
€ 186,38
€ 372,76
€ 559,14
€ 745,52
€ 931,90

Schoolvakanties
De tarieven voor NSO pakket 2 zijn inclusief de schoolvakanties; uw kind mag op zijn/haar
contractdag(en) gebracht worden vanaf 7:30 uur tot 18:00 uur.
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Studiedagen en andere vrije dagen buiten de vakanties
Voor een studie- of andere schoolvrije dag die valt op een dag dat het kind volgens contract pakket 2
naar onze NSO komt, berekenen wij geen extra kosten. Een staking door leerkrachten valt niet onder
een schoolvrije dag.

Extra incidentele NSO:
1 middag NSO
1 middag NSO
1 dag NSO
1 dag NSO

14:15 – 18:30 uur
14:15 – 18:00 uur

€ 32,26
€ 29,66

7:30 – 18:30 uur
7:30 – 18:00 uur

€ 83,49
€ 83,06

* U ontvangt de facturen per mail in 12 maandelijkse termijnen. Betaling geschiedt door middel van
automatische incasso omstreeks de 28e van de maand
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