
 

 

 

 

 

 
 

Openingstijden, Tarieven en Voorwaarden BSO vanaf 1 januari 2022 

De Buitenschoolse opvang (BSO) is standaard geopend van : 07.00 uur tot 18.00 uur. 

Op aanvraag zijn wij ook langer geopend tot 18.30 uur ( afhankelijk van aantal en tegen andere 

kosten). 

Wij zijn gesloten op de officiële Nederlandse feestdagen zoals Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, 

Koningsdag en Bevrijdingsdag (1x per 5 jaar). In de week tussen Kerst en Oud & Nieuw en op 

Nieuwjaarsdag. Als de overeengekomen opvanguren vallen op Officiële Nederlandse feestdagen 

zullen de opvanguren worden doorbelast aan u. 

 

 
Ons ochtendtarief is vanaf 1 januari 2022 € 8,25,- per uur. 

(7.00u tot 8.45u = 1 ¾ uur x € 8,25,- = € 14,50,- per ochtend ) 

Ons uurtarief van de naschoolse opvang is vanaf 1 januari 2022 € 8,25,- per uur. 

(15.00u tot 18.00u = 3 uur x € 8,25,-= € 24,75,- per middag) 

Indien u alleen de ochtend afneemt berekenen wij € 9,25,- per uur. 
 

 
Incidentele opvang voor niet vaste klanten kunnen wij ook aanbieden echter onder voorbehoud van 

voldoende plaats en een verplichte minimale uren afname en tegen een speciaal tarief. 

Wegens enorme drukte is de minimale afname 2 ochtenden of 2 middagen. 

Wij berekenen éénmalig inschrijfgeld á € 17,50,- bij aanmelding. Dit wordt op de eerste factuur aan 

u in rekening gebracht. 

Ruilen van dagen is slechts mogelijk bij bijzondere omstandigheden ( zoals een ziekenhuis opname) 

en dient schriftelijk aangevraagd te worden en kan alleen na goedkeur van de locatiemanager plaats 

vinden. Dit moet binnen 2 weken plaats vinden en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

Beëindiging contract en tussentijdse wijzigingen (dit geldt voor beide partijen!) zijn alleen schriftelijk 

mogelijk met het in achtnemen van de geldende (opzeg)termijn van één maand en dient u voor de 

eerste van de nieuwe maand kenbaar te maken. 

Contractueel wijzigen (vermindering) van dagen is eenmalig toegestaan. Hierna heeft Tin Tin de 

mogelijkheid indien dit nadelig is of kan zijn voor de organisatie, om de vermindering van dagen te 

weigeren. Dit daar er een plaats speciaal is vrijgehouden voor het originele aantal dagen van 

afname. Tin Tin heeft dan bij weigering het recht om eventueel het contract te beëindigen met 

inachtneming van de opzegtermijn en de plaats vrij te geven aan een ander.  

 

 

 



 

 

 

Wanneer u extra opvang wenst tijdens de schoolvakanties, studiedagen en speciale dagen waarbij de 

school dicht is (dus buiten uw gebruikelijke opvanguren) dient u dit uiterlijk 3 weken voor de 

betreffende vakantie, studiedagen en speciale dagen kenbaar te maken. In het geval van een 

studiemiddag wordt het een extra afname en geen omruilen van opvanguren. Bij niet tijdig afmelden 

( 1 week van te voren) voor de betreffende vakantie, studiedagen en speciale dagen zullen de 

aangevraagde opvanguren alsnog in rekening worden gebracht. Tijdens de vakantieopvang moeten 

zich tenminste 4 kinderen aanmelden om open te gaan. 

Opgegeven uren worden ten alle tijden in rekening gebracht ook al maakt u hier uiteindelijk geen 

gebruik van. 

Wij factureren altijd in de eerste week van de nieuwe maand en de factuur dient binnen 7 dagen na 

factuurdatum aan ons voldaan te worden. 

Indien u uw kind niet op de afgesproken tijd ophaalt, hebben wij het recht om de extra gemaakte 

kosten in rekening te brengen. Wij hanteren dan minimaal een heel uur als extra kosten. 

Voorschoolse opvang: 

Hieronder verstaan we opvang voordat uw kind naar school gaat. 

Dit is van 07.00 uur tot 08.45 uur. 

Uw kind krijgt hierbij iets te drinken van ons en wij zorgen ervoor dat uw kind tijdig in de klas 

aanwezig is. Ook is het mogelijk om het meegebrachte ontbijt bij ons te gebruiken. 

 

Naschoolse opvang: 

Hieronder verstaan we opvang van uw kind na schooltijd. 

Dit is onderverdeeld in één vast blok te weten : 

Van 15.00 uur tot 18.00 uur . 

(Inclusief drinken, tussendoortje, fruit en workshops) 

 

Woensdagmiddag: 

Hieronder verstaan we opvang van uw kind na schooltijd van 12.00 uur tot 18.00 uur. 

Dit is onderverdeeld in één blok te weten : 

Van 12.00 uur tot 18.00 uur 

(Inclusief drinken, tussendoortje, fruit, workshops en activiteiten.) 

Opm.: U dient zelf zorg te dragen voor een lunchpakket voor uw kind, tenzij wij iets anders 

voorstellen. 
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Studiedagen en speciale dagen waarbij de school dicht is. 

De activiteiten zijn onder voorbehoud en kunnen aangepast worden in verband met ziekte of 

weersverwachtingen en bij onvoldoende aanmeldingen. 

Dit is als volgt verdeeld : 

Aanwezigheid van 09.00 uur tot 17.00 uur is verplicht, waardoor dit ons de gelegenheid biedt om 

buitenshuis activiteiten te kunnen ondernemen. 

Eerder brengen of later ophalen kan natuurlijk altijd, dit dan wel graag in overleg. 

(Inclusief drinken, tussendoortje, fruit, activiteiten en workshops.) 

Opm: Tenzij wij iets anders voorstellen, dient U zelf zorg te dragen voor een lunchpakket voor uw 

kind. 

 
 
 
 

 
Meivakantie en Zomervakantie 

Minimaal 3 weken van te voren dient u kenbaar te maken of uw kind gebruik maakt van de opvang 

tijdens de vakanties. ( Herfst-, Kerst-, Voorjaar-, Mei- en Zomervakantie) 

Tijdens de Mei- en Zomervakantie zullen extra activiteiten aangeboden worden waarop u uw kind 

vooraf kunt inschrijven voor deelname. Deze informatie kunt u terug vinden in het bso lokaal. 

De activiteiten zijn onder voorbehoud en kunnen aangepast worden in verband met ziekte of 

weersverwachtingen en bij onvoldoende aanmeldingen. 

Dit is als volgt verdeeld : 

Aanwezig zijn van 09.00 uur tot 17.00 uur is verplicht, waardoor dit ons de gelegenheid biedt om 

buitenshuis activiteiten te kunnen ondernemen. 

Eerder brengen of later ophalen kan natuurlijk altijd, dit dan wel graag in overleg. 

(Inclusief drinken, tussendoortje, fruit, workshops en activiteiten.) 

Opm : Tenzij wij iets anders voorstellen dient U zelf zorg te dragen voor een lunchpakket voor uw 

kind. 


