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Prijslijst Buitenschoolse opvang de Beukelseberg vanaf 1 januari 

2023 

 

 

BSO Opvang. Uurtarief: €9,73 

Aantal dagen € / maand uren / maand € / jaar uren / jaar 

5  € 1.232  127  € 14.779  1519 

4  € 985  101  € 11.823  1215 

3  € 739 76  € 8.868 911 

2  € 493  51  € 5.911  608 

1  € 246  25  € 2.956  304 

*BSO Opvang gaat uit van 51 weken opvang en incidenteel extra langere dagen zoals studiedagen. Dit geldt ook voor 

studiedagen die niet vallen op uw vaste opvangdag. 

BSO Opvang (continurooster). Uurtarief: €9,73 

Aantal dagen € / maand uren / maand € / jaar uren / jaar 

5  € 1.297 133  € 15.558 1599 

4  € 1.037 107  € 12.446  1279 

3  € 778 80  € 9.335 959 

2  € 519  53  € 6.223  640 

1  € 259  27  €3.112  320 

*Dit pakket is gelijk aan ‘BSO Opvang’, maar houdt rekening met de eerdere eindtijd van scholen met een continurooster. 

 

Incidentele dag. Uurtarief: € 11,55 

van tot aantal uur prijs 

07:45 12:00 4,25 € 49 

07:45 14:00 6,25 € 72 

07:45 15:00 7,25 € 84 

07:45 18:30 10,75 € 124 

12:00 14:00 2,00 € 23 

12:00 15:00 3,00 € 35 

12:00 18:30 6,50 € 75 

14:00 18:30 4,50 € 52 

15:00 18:30 3,50 € 40 

 

• Incidentele dagen kunnen alleen afgenomen worden in combinatie met een contract. 

• Vanwege afrondingsverschillen kunnen de prijzen op de factuur iets afwijken. 

• De BSO behoudt het recht om de tarieven tussentijds aan te passen. 

• De BSO is gesloten tussen Kerst en Oud & Nieuw. Zie onze website voor de actuele openingstijden. 

Keuzehulp: De eigen bijdrage voor ouders is afhankelijk van het door de overheid vastgestelde maximum uurtarief voor de 

kinderopvangtoeslag. Gemakkelijk inzicht krijgen in de eigen bijdrage? Maak dan gebruik van onze eigen-bijdrage-calculator. 
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