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Tarieven De Bongerd januari 2023 
Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op 40 schoolweken met of zonder 9 weken vakantieopvang 
Tarieven reguliere opvang  
  
Met vakantie opvang    
1 dag per week Maand tarief Uur tarief Aantal uren 
Vanaf 12.00 uur     € 277,10 € 9,44 29.354            
Vanaf 12.15 uur     € 261,24 € 9,44 28.521 
Vanaf 14.30 uur      € 198,44 € 9,44 21.021 

                                       

Zonder vakantie opvang 
1 dag per week Maand tarief Uur tarief Aantal uren 
Vanaf 12.00 uur     € 253,28 € 11,69 21.666 
Vanaf 12.15 uur     € 243,54 € 11,69 20,833 
Vanaf 14.30 uur      € 155,88 € 11,69 13.333 

 

Tarieven korte opvang 
 

Korte opvang tot 17.00 uur met de mogelijkheid om langer te blijven, Deze opvang kan ingaan vanaf januari als je in 
groep 7 zit.  
 

Met vakantie opvang                                              
1 dag per week Maand tarief Uur tarief Aantal uren 
Vanaf 14.30 uur      € 154,44 € 9,64 16.021 

Zonder vakantie opvang 
1 dag per week Maand tarief Uur tarief Aantal uren 
Vanaf 14.30 uur      € 99,52 € 11,94   8,333 

De tarieven met vakantie opvang zijn gebaseerd op 40 schoolweken en 9 vakantieweken per jaar. 
Studiedagen vallen hier niet onder. Studiedagen moeten los opgegeven worden.  
Deze tarieven zijn gebaseerd op een gemiddelde over 12 maanden. 
 

De Sport BSO is gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar en 2 weken tijdens de zomervakantie (3e en 4e vakantieweek) 
De tarieven zijn incl. eten en drinken. Zie ook Algemene voorwaarden 
 

Losse vakantiedag (van tevoren opgeven)   
       

Losse vakantiedagen kunnen alleen worden afgenomen bij voldoende ruimte op de groep(en). Deze vakantiedagen 
kunnen aangevraagd worden via e-mail. Wanneer vakantiedagen in rekening zijn gebracht wordt er geen restitutie 
verleend. De tarieven zijn incl. eten en drinken. 
 

Tarief extra vakantiedag  
 dagtarief uurtarief aantal uren 
08.15 tot 18.30 uur                    €  98,23 € 9,58 10.25 

 

Tarieven studiedagen (van tevoren opgeven)   
 

Opvang van studiedagen kan in principe alleen op vaste contractdagen. Bij voldoende ruimte kan op een andere 
dag opvang worden afgenomen. De studiedagen kunt u per keer opgeven. Dat kan via de website kalender of via e-
mail. Wanneer studiedagen in rekening zijn gebracht, wordt er geen restitutie verleend. De tarieven zijn incl. eten en 
drinken. 
 

Tarieven studiedagen 
 dagtarief uurtarief aantal uren 
08.15 tot 18.30 uur                    € 98,23 € 9,58 10.25 
08.15 tot 14.30 uur                    € 59,89 € 9,58 6.25 
12.00 tot 18.30 uur                      € 62,29 € 9,58 6,50 
12.00 tot 14.30 uur                      € 23,96               € 9,58 2.50 

Ingaande 1 januari 2023 


