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Tariefoverzicht 2023 
Buitenschoolse opvang 4-12 jaar 

 

BSO OPVANG 

uurtarief 

uren per 
maand 
o.b.v. 1 

dag/ 
dagdeel  

tarief per 
maand 
o.b.v. 1 

dag/ 
dagdeel 

Schoolweken korte middag 

14.30-18.30 

€ 9,70 

13,33 uur € 129,33  

15.00-18.30 11,67 uur € 113,17 

15.15-18.30 10,83 uur € 105,08  

Schoolweken lange middag (incl. lunch) 

12.00-18.30 

€ 9,70 

21,67 uur € 210,17 

12.15-18.30 20,83 uur € 202,08  

12.30-18.30 20 uur € 194,-  

School- en vakantieweken korte middag 

14.30-18.30 

€ 9,37 

24,33 uur € 228,- 

15.00-18.30 22,67 uur € 212,39  

15.15-18.30  21,83 uur € 204,58  

School- en vakantieweken lange middag (incl. lunch) 

12.00-18.30 

€ 9,37 

32,67 uur € 306,09  

12.15-18.30 31,83 uur € 298,28  

12.30-18.30 31 uur € 290,47  

Alle vakantieweken 

1 dagdeel 7.30-13.30 óf 12.30-18.30 
€ 9,70  

6 uur € 58,20 

1 dag 7.30-18.30 11 uur € 106,70  

VSO (incl. ontbijt) 

7.30-8.30 

€ 10,05 

3,33 uur € 33,50  

7.30-8.45 4,17 uur € 41,88  

7.00-7.30 verlengde opvang (op aanvraag) 1,67 uur € 16,75  

Incidentele / flexibele opvang 

VSO € 10,58  

BSO € 9,97  
 

VOORSCHOOLSE OPVANG 
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen voorafgaand aan de schooldag vanaf 7.30 uur in de BSO worden opgevangen. 
De pedagogisch medewerker verzorgt een ontbijt (tot uiterlijk 8.00 uur) en brengt de kinderen naar school. 

 



 
 

3W25 Tariefoverzicht BSO 2023- versiedatum 18 oktober 2022  
Documenteigenaar: directeur          2 

INCIDENTELE EN FLEXIBELE OPVANG 
Incidentele en flexibele opvang is alleen mogelijk in de vorm van extra opvang voor kinderen die ook op 
vaste dagen in de BSO komen of n.a.v. het werkrooster van de ouder(s). U vraagt opvang aan via de 
ouderapp en ontvangt vervolgens bericht of opvang mogelijk is.  
 

VERLENGDE OPVANG 
Heeft u interesse in onze verruimde openingstijden van 7.00-7.30 uur? Informeer dan bij de kindplanning.  
 
KINDEROPVANGTOESLAG 
De kosten voor de opvang kunt u deels terugontvangen via de kinderopvangtoeslag. Bij de Belastingdienst 
kunt u slechts één uurtarief per kind invullen, daarom berekent SKN een gemiddelde uurprijs per 
opvangsoort. De kinderopvangtoeslag wordt berekend n.a.v. het gezinsinkomen. 
Op www.toeslagen.nl vindt u meer informatie over de kinderopvangtoeslag. Op deze site kunt u de 
voorwaarden lezen, een proefberekening maken en zien voor welke vergoeding u in aanmerking komt. Het 
maximale uurtarief dat de Belastingdienst in 2023 vergoedt voor de BSO is €7,72. Desgewenst kan onze 
financiële administratie u helpen met de aanmelding.  
SKN voldoet aan de kwaliteitseisen kinderopvang en wordt jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. Elke locatie 
van SKN heeft een eigen registratienummer kinderopvang (LRK). Dit nummer staat o.a. op de factuur en 
onderaan dit overzicht.  
 
RUILSERVICE 
Als er plaats is in de eigen groep bieden we de mogelijkheid om reeds verzuimde dagen of dagdelen te 
compenseren. Dit kan alleen als daarvoor geen extra personeel hoeft te worden ingezet. Compensatie van 
BSO verzuim kan alleen in de BSO en het tegoed is geldig tot 90 dagen na verzuim. Er is een maximum 
gesteld aan het aantal uren tegoed dat u kunt opbouwen. Aan deze service kunnen geen rechten worden 
ontleend als blijkt dat compensatie niet mogelijk is. Studiedagen van de scholen vallen buiten deze regeling. 
 
WIJZIGEN/BEËINDIGING 
Wijzigingen in opvang kunt u aan de kindplanning doorgeven, minimaal 1 maand voorafgaand aan de 
gewenste ingangsdatum. Vervolgens wordt gekeken of wijziging mogelijk is en per welke datum. De 
opzegtermijn is 1 maand. Beëindigen kan een maand na datum van ontvangst van uw schriftelijke opzegging. 
U ontvangt een schriftelijke reactie. 
 
INFORMATIE EN CONTACT 
Meer informatie kunt u vinden op www.kindcentrumnunspeet.nl. U kunt de kindplanning en de financiële 
administratie bereiken op telefoonnummer 0341-261520 of mailen naar info@kindcentrumnunspeet.nl. 
 
Stichting Kindcentrum Nunspeet verzorgt buitenschoolse opvang in de volgende locaties: 

Villa Lavendel 
LRK BSO: 333752600 
De Steiger 1 
8071 TZ Nunspeet 

Villa Groen 
LRK BSO: 103562928 
Arthur Briëtstraat 40 
8072 GZ Nunspeet 

Villa KrisKras 
LRK BSO: 800176017 
Eikbosserweg 45b 
8071 XA Nunspeet 

 
Villa Sterrenwacht 
LRK BSO: 429357400 
Frans Huismansstraat 20 
8072 HH Nunspeet 
 
Villa Flora 
LRK BSO: 216512384 
Meester Drostweg 6 
8071 HE Nunspeet 

 
IKC Prinses Beatrix 
LRK BSO: 315854182 
Hoefslag 18 
8077 SZ Nunspeet 

 
Villa Kakelbont 
LRK BSO: 288316642 
Randweg 11 
8071 XJ Nunspeet 

 
Algemene en rechtstreekse telefoonnummers van de groepen kunt u vinden op onze website: 
www.kindcentrumnunspeet.nl/contact/. 
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