Tarieven 2022 – BLOS Baarn Margrietstraat De Uitkijck BSO
Het hele jaar door
Spelen kan bij BLOS het hele jaar door. Wij zijn open wanneer de scholen dicht zijn, dus ook tijdens vakanties en op
studiedagen. We zijn elke dag geopend tot 18.30 uur geopend en tijdens vakanties en op studiedagen starten we al
vanaf 07:30 uur. Als ouder kies je een contract dat bij je past. Tijdens vakanties kan jouw kind, net als in een normale
schoolweek, op de contractdagen komen en meedoen aan ons gevarieerde vakantieprogramma. Het is ook mogelijk
alleen tijdens de schoolweken gebruik te maken van de BSO.
BLOS biedt de volgende contractmogelijkheden:

BSO 52 weken pakket - Standaard
Dit is het standaardcontract van BLOS. Heel simpel: is de school dicht, dan ben je welkom bij BLOS! Bij het
opvangpakket BSO 52 weken - standaard neem je opvang af in de schoolgaande weken en tijdens de
schoolvakanties. Bij het opvangpakket BSO 52 weken - standaard neem je opvang af in de schoolgaande weken
en tijdens de schoolvakanties. Gedurende schoolvakanties zijn onze BSO locaties geopend van 07.30-18.30 uur.
Het opvangpakket BSO 52 weken - standaard is inclusief 14 uur extra opvang tegoed/per contractdag. Deze
tegoed-uren kan je inzetten voor extra opvang tijdens schoolvakanties, gedurende schoolweken en/of
schoolvrije studiedagen. De extra opvang is op basis van beschikbaarheid en dient vooraf te worden aangevraagd
via het ouderportaal. De tegoed-uren worden jaarlijks per 01 januari beschikbaar gesteld en dienen uiterlijk 31
december van het betreffende jaar te zijn opgenomen. Het is niet mogelijk om opgenomen uren mee te nemen
naar het volgende kalenderjaar. Nadat je tegoed-uren opgebruikt zijn kan je incidentele extra opvangdagen
afnemen tegen extra betaling en op basis van beschikbaarheid.

BSO 48 weken pakket
Bij het opvangpakket BSO 48 weken neem je opvang af tijdens 40 schoolgaande weken en 8 vakantieweken. Je
meldt jouw kind digitaal af voor vier van de twaalf schoolvakantieweken. Gedurende deze afgemelde periode
maak je geen gebruik van de opvang. De schoolvrije dagen buiten de schoolvakanties om en incidentele extra
opvangdagen (ook in schoolvakanties) kunnen worden afgenomen tegen extra betaling en op basis van
beschikbaarheid. Bij het vaststellen van de vakantieweken zal BLOS rekening houden met de door de overheid
vastgestelde schoolvakanties.

BSO Flexibel pakket
Bij het pakket BSO Flexibele opvang heb je een regelmatig wisselend aantal uren per maand. Het aantal
contractuele opvanguren wordt van tevoren bepaald aan de hand van de uitgangstijd van de basisschool en
daarbij rekening houdend met studiedagen en vakantieopvang. Voor meer informatie vraag ons om de spelregels.

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

Tarieven 2022
Voor BLOS Baarn Margrietstraat De Uitkijck gelden in 2022 de volgende tarieven:

Tijden
12:00- 18:30
14:00- 18:30
14:30- 18:30
14:45- 18:30
15:00- 18:30

BSO 52 weken pakket
(12 weken)
+ 22 uren
Uren per maand
Prijs per maand
33,83
€ 284,88
27,17
€ 228,74
25,50
€ 214,71
24,67
€ 207,69
23,83
€ 200,68

BSO 48 weken pakket
(8 weken)
Uren per maand
n.v.t.
22,33
20,67
19,83
19,00

Prijs per maand
€ n.v.t.
€ 207,03
€ 191,58
€ 183,86
€ 176,13

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 hebt.
Voor een proefberekening kun je terecht op https://www.blos.nl/nl/kosten-kinderopvang.

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.

