Tarieven 2022 – Arnhem Thomas a Kempislaan BSO – (Jacobiberg)
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 iedere dag tot 18:30 uur geopend en tijdens vakanties en op studiedagen starten we al vanaf
7:30 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:

Inclusief vakantie
Dit is het basiscontract van BLOS. Heel simpel: is de school dicht, dan ben je welkom bij BLOS! Met dit contract
kan jouw kind in alle school- en vakantieweken op je eigen contractdagen komen spelen. In vakantieweken zijn
je vaste dagen vooraf voor jouw kind gereserveerd.

Exclusief vakantie
Bij BLOS is het ook mogelijk om een contract af te nemen voor alleen de schoolweken. Jouw kind kan in alle
schoolweken bij BLOS terecht. Het maandtarief van een contract exclusief vakantie 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 eerst een berekening te maken van de
kinderopvangtoeslag voor jouw specifieke situatie.
Ook met een contract exclusief vakantie is jouw kind in de vakanties van harte welkom als er plek is, maar moet
je vakantiedagen als flexibele dagen aanvragen. Let op: met het contract exclusief vakantie zijn je vaste dagen
van schoolweken niet gereserveerd voor vakantieweken. We werken in vakanties met inschrijving op basis van
het aantal plekken dat we hebben. Bij het contract inclusief vakantie zijn je vaste dagen in schoolweken wel
tijdens vakanties gegarandeerd.

All-inclusive contract
Dit is het all-inclusive contract van BLOS. Heel simpel: is de school dicht, dan ben je welkom bij BLOS! Met dit
contract kan jouw kind in alle school- en vakantieweken en studiedagen op je eigen contractdagen komen
spelen. In vakantieweken zijn je vaste dagen vooraf voor jouw kind gereserveerd.

Studiedagen
Studiedagen zijn in Inclusief en exclusief contract niet in ons tarief opgenomen. Op studiedagen is BLOS open als er
voldoende aanmeldingen zijn, dus meld je hiervoor tijdig aan. Voor ouders met een all-inclusive contract zijn we altijd
geopend.

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

Tarieven 2022
Voor BLOS Arnhem Thomas a Kempislaan BSO - (Jacobiberg) gelden in 2022 de volgende tarieven:
Inclusief vakantieopvang:
(52 weken)
€8,64
Prijs per
Tijden
maand
Vanaf 12:00 - 18:30 uur
€ 282,22
Vanaf 14:30 - 18:30 uur
€ 210,18

Exclusief vakantieopvang
(40 weken)
€9,31

All-Inclusive contract:
52 weken + Studiedagen
€8,04

Prijs per maand

Prijs per maand

€ 201,64
€ 124,04

€ 240,04
€ 240,04

Voorschoolse opvang:
Voorschoolse opvang (07:30 - 08:30 uur) – (40 weken)

Prijs per maand
€ 31,45

Uren per maand
3,33

Uurtarief
€ 9,44

Incidentele opvang:
Vakantieopvang (07:30 - 18:30 uur)
Flexibele opvang vanaf 12:00 - 18:30 uur
Flexibele opvang vanaf 14:30 - 18:30 uur
Flexibele voorschoolse opvang (07:30 - 08:30 uur)

Prijs per dag
€ 99,33
€ 61,13
€ 37,62
€ 9,43

Uren per dag
11
6,5
4
1

Uurtarief
€ 9,03
€ 9,40
€ 9,41
€ 9,43

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.

