Tarieven 2022 – Arnhem Thomas a Kempislaan KDV - (Jacobiberg)
Het hele jaar door
Spelen kan bij BLOS het hele jaar door. We zijn iedere dag van 07:30 uur tot 18:30 uur geopend, ook tijdens vakanties.
Als ouder kies je een contract dat bij je past. Je kunt kiezen voor hele dagopvang, halve dagopvang of zelfs voor opvang
alleen in de even of oneven weken. Alle prijzen zijn inclusief verzorgingsproducten, luiers, eten en drinken (m.u.v.
flesvoeding en dieetvoeding). Op nationale feestdagen is BLOS gesloten.

Tarieven 2022
Voor BLOS Arnhem Thomas a Kempislaan KDV - (Jacobiberg) gelden in 2022 de volgende tarieven:
Dagdeel
Hele dagopvang – (52 weken)
Hele dagopvang – (40 weken)

Prijs per maand
€ 451,89
€ 382,83

Uren per maand
47,65
36,65

Uurtarief
€ 9,48
€ 10,44

Peuteropvang 08:30 tot 11:30 uur
Peuteropvang 08:30 tot 11:30 uur – 40 weken

€ 118,67
€ 105,29

13,00
10,00

€ 9,13
€ 10,53

Uren per dag
11
5,5
5,5
0,5

Uurtarief
€ 9,73
€ 9,73
€ 9,73
€ 8,06

(exclusief 12 weken schoolvakanties (regio zuid))
(exclusief 12 weken schoolvakanties (regio zuid))

BLOS hanteert een toeslag voor halve dagopvang en of even/oneven opvang.
Incidentele opvang:
Flexibele hele dagopvang – (07:30 tot 18:30 uur)
Flexibele ochtend – (07:30 tot 13:00 uur)
Flexibele Middag – (13:00 tot 18:30 uur)
Vervroegde opvang – (07:00 tot 07:30 uur)

Prijs per dag
€ 107,05
€ 53,52
€ 53,52
€ 8,06

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.

