
 
 

Prijslijst Buitenschoolse opvang (4-13 jarigen) 
geldig vanaf 1 januari 2021 (prijswijzigingen voorbehouden) 
 
Buitenschoolse opvang 50 weken 
Buitenschoolse opvang: voorschoolse en/of naschoolse opvang + schoolvrije dagen (margedagen) + 
vakanties*.  
    Uurprijs 
BSO/VSO/NSO   € 7,30 
 
*Tijdens de vakanties geeft een middag NSO (14:00 – 18:30) recht op een halve dag vakantieopvang. Voor 
margedagen worden geen uren in rekening gebracht! 

 
    Uurprijs 
extra uren*    € 7,30   Ook tijdens de vakanties! 
 
* Incidenteel mogelijk afhankelijk van groepssamenstelling en alleen in combinatie met buitenschoolse 
opvang 50 weken pakket.  
 
Schoolpakket (40 weken) 
Buitenschoolse opvang: voorschoolse en/of naschoolse opvang exclusief schoolvakanties (wel 
margedagen!).  
 
    Uurprijs 
BSO/VSO/NSO   € 7,65 
 

extra uren*    € 7,65   Ook tijdens de vakanties! 
 
* incidenteel mogelijk afhankelijk van groepssamenstelling en alleen in combinatie met buitenschoolse 
opvang schoolpakket. 
 
Vakantie-opvang 
Alleen opvang tijdens vakanties (u neemt geen opvang af gedurende schoolweken): 
Een 10 weken pakket waarvoor u € 7,30 per uur betaald. Ook deze vorm van opvang komt in 

aanmerking voor een toeslag van de belastingdienst. 

Flexibele opvang 
flexibele opvang     per uur    € 8,50 
minimum afname in overleg. De flexibele opvang kan ook op basis van 40 weken. 
 
  



 
 

Uurtje factuurtje 
Bij uurtje factuurtje betaal je alleen voor datgene wat je afneemt**. We werken alleen met hele en 
halve uren. Er geldt een minimale afname van 3 uur aaneengesloten per week. Je werkt bijvoorbeeld 
van 09:00 – 17:00 en je wilt opvang van 15:00 – 17:30, dan kan dat. Je gaat een contract aan voor die 
dagen en die specifieke uren die je afneemt. De prijs voor deze manier van opvang is € 7,50  per uur 
bij 50 weken opvang en € 7,80 per uur bij de 40 weken regeling.  
 
** Wel op basis van een vast contract, dit is geen flexibele opvang! 
 
Warme maaltijden :  
maaltijd per dag € 4,- 
strippenkaart voor 10 losse maaltijden € 38,- 

 
Vervoer : 
O&Ki heeft eigen vervoer. Er worden géén extra kosten berekend. Dit geldt alleen voor de scholen in 
Gieten zelf. Voor scholen buiten Gieten zullen op maat afspraken gemaakt worden. 
 
 
Contract voorwaarden in het kort: 

• Ruilingen binnen 6 maanden 
• Ruilingen vervallen bij het einde van het contract; 

• 1 maand opzegtermijn voor alle diensten (ook gedeeltelijke opzegging) uitsluitend schriftelijk / 
e-mail (opzeggen per 16e of laatste dag van de maand) 

• alle betalingen middels automatische incasso 

• betaling vaste kosten per maand vooruit. Betaling overige kosten direct na facturatie 

• maandtarief is uitsluitend geldig indien het geld op de vervaldatum ontvangen is. Bij betaling 
na de vervaldatum wordt de prijs verhoogd met 1% per kalendermaand met een minimum van 
€ 10,- per factuur 

• facturen, prijswijzigingen uitsluitend per e-mail 

• geen inschrijfkosten 
 

 
Prijzen zijn bruto kosten. Ga naar www.toeslagen.nl om uw netto kosten te bepalen en de kinderopvang toeslag aan te 
vragen/wijzigen. 

 


