Tarieven 2022 – BLOS Speelschool Bronkhorststraat
Het hele jaar actief
Spelen kan bij BLOS kinderopvang het hele jaar door. We zijn iedere dag van 07:30 uur tot 18:30 uur geopend, behalve
op alle nationale feestdagen. Als ouder kies je een contract dat bij je past. Je kunt kiezen voor hele dagen inclusief of
exclusief schoolvakanties. Uiteraard zijn alle prijzen inclusief verzorgingsproducten, luiers, eten en drinken (m.u.v.
flesvoeding en dieetvoeding).
BLOS biedt de volgende contractmogelijkheden:

Inclusief vakantie
Dit is het basiscontract van BLOS. Heel simpel: het hele jaar door is jouw kind op al je contractdagen welkom bij
BLOS.

Inclusief plus
Het meest gekozen contract is inclusief plus. Dit is een uitbreiding op het basiscontract en heeft een lager
uurtarief. Ook met dit contract ben je alle werkdagen van het jaar op je eigen contractdagen welkom.
Daarnaast biedt dit contract één extra vakantiedag (een plusvakantiedag) per kalenderjaar voor elke dag in de
week die je komt. Kom je dus normaal gesproken twee dagen per week, dan biedt dit contract twee
plusvakantiedagen per jaar erbij.
Hoewel er door de plusvakantiedagen iets meer uren in het contract zitten, is het uurtarief gunstiger. Dit zorgt er in
bijna alle gevallen voor dat de netto kosten lager zijn dan met het gewone inclusief contract.

Exclusief vakantie
Tot slot is er het exclusief contract. Daarmee is jouw kind op alle schoolweken van de basisschool op je eigen
contractdagen welkom bij BLOS.
Het maandtarief van een exclusief contract is weliswaar lager, maar de netto kosten zijn niet altijd of slechts zeer
beperkt lager dan het inclusief (plus) contract. Dit komt door het hogere uurtarief van het exclusief contract in
combinatie met de werking van de kinderopvangtoeslag. Als je overweegt te kiezen voor het exclusief contract,
adviseren we je om altijd een berekening te maken van de kinderopvangtoeslag voor jouw specifieke situatie.

Tarieven 2022
Voor Speelschool Bronkhorststraat gelden in 2022 de volgende tarieven.
Hele dagopvang
Hele dagopvang inclusief plus
Hele dagopvang inclusief
Hele dagopvang exclusief

Prijs per maand
€ 440,67
€ 437,01
€ 386,51

Uren per maand
48,58
47,67
36,67

Uurtarief
€ 9,07
€ 9,17
€ 10,54

Driekwart dag 07:30 – 15:00
Driekwart dagopvang inclusief plus
Driekwart dagopvang inclusief
Driekwart dagopvang exclusief

Prijs per maand
€ 308,55
€ 306,94
€ 271,65

Uren per maand
33,35
32,50
25,00

Uurtarief
€ 9,25
€ 9,44
€ 10,87

Alle prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.

Ochtendopvang 07:30 – 12:30
Ochtendopvang inclusief plus
Ochtendopvang inclusief
Ochtendopvang exclusief

Prijs per maand
€ 210,24
€ 210,40
€ 186,15

Uren per maand
22,52
21,67
16,67

Uurtarief
€ 9,34
€ 9,71
€ 11,17

Middagopvang 12:15 – 18:30
Middagopvang inclusief plus
Middagopvang inclusief
Middagopvang exclusief

Prijs per maand
€ 258,50
€ 255,76
€ 226,34

Uren per maand
27,94
27,08
20,83

Uurtarief
€ 9,25
€ 9,44
€ 10,87

Heb je nog vragen over onze producten. Of wil je meer informatie of advies? Neem dan gerust contact op met Team
Oudersupport op 030-6047599.

Kinderopvangtoeslag
De hierboven genoemde tarieven zijn bruto kosten. Gelukkig betaal je deze kosten in veel gevallen niet helemaal alleen.
Van de overheid krijg je een deel van de kosten terug via de kinderopvangtoeslag. De voor jou daadwerkelijke netto
kosten bereken je door de kinderopvangtoeslag die je ontvangt af te halen van het bedrag dat je aan BLOS betaalt. Het
bedrag dat overblijft zijn jouw maandelijkse kosten. Hoeveel toeslag je krijgt, hangt af van je inkomen, het aantal uur
dat je werkt en het aantal kinderen waarvoor je opvang op hebt.
Voor een proefberekening kun je hier terecht.

Inschrijven
Om je kind in te schrijven bij BLOS, klik je op onderstaande link:
Inschrijven bij BLOS

Alle prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.

