
 

 

TARIEVEN 2019 BSO DE BUITENKANS VENLO 

Het LRK nr. van BSO De Buitenkans is 324534917 voor Sterrenbos en ……… voor 

Regenboog 

Uurtarief regulier contract (vaste dagdelen)  

-40 weken: € 6,85 

Uurtarief  incidentele- en vakantie opvang: 

-€ 7,28 

 

Voorschoolse opvang van 7:00 - 8:30 uur: 

€34,25 per maand voor anderhalf uur VSO per week (*5 uur). 

€68,50 per maand voor drie uur VSO per week (*10 uur). 

€102,75 per maand voor vier en een half uur VSO per week (*15 uur). 

€137,- per maand voor zes uur VSO per week (*20 uur). 

€171,25 per maand voor zeven en een half uur VSO per week (*25 uur). 

 

Voorschoolse opvang van 7:30 - 8:30 uur: 

€22,83 per maand voor één uur voorschoolse opvang per week (*3,3 uur). 

€45,67 per maand voor twee uur voorschoolse opvang per week (*6,7 uur). 

€68,50 per maand voor drie uur voorschoolse opvang per week (*10 uur). 

€91,33 per maand voor vier uur voorschoolse opvang per week (*13,3 uur). 

€114,17 per maand voor vijf uur voorschoolse opvang per week (*16,7 uur). 

 

Korte middagopvang van 13:15 - 14:45 uur: 

€34,25 per maand voor één korte middag opvang per week (*5 uur). 

€68,50 per maand voor twee korte middagen opvang per week (*10 uur). 

€102,75 per maand voor drie korte middagen opvang per week  (*15 uur). 

€137,- per maand voor vier korte middagen opvang per week  (*20 uur). 

€171,25 per maand voor vijf korte middagen opvang per week  (*25 uur). 

 

Late middagopvang van 14:45 - 17:45: 

€68,50 per maand voor één late middag opvang per week (*10 uur). 

€137,- per maand voor twee late middagen opvang per week (*20 uur). 

€205,50 per maand voor drie late middagen opvang per week (*30 uur). 

€274,- per maand voor vier late middagen opvang per week (*40 uur). 

€342,50 per maand voor vijf late middagen opvang per week (*50 uur). 

 

 

 

 



 

 

Lange middagopvang van 13:15 - 17:45 uur: 

€102,75 per maand voor één lange middag opvang per week  (*15 uur). 

€205,50 per maand voor twee lange middagen opvang per week (*30 uur). 

€308,25 per maand voor drie lange middagen opvang per week (*45 uur). 

€411,- per maand voor vier lange middagen opvang per week (*60 uur). 

€513,75 per maand voor vijf lange middagen opvang per week (*75 uur). 

 

*De belastingdienst vraagt naar het aantal uren per maand en het uurtarief en 

berekent zo aan de hand van uw (gezamenlijk) jaar inkomen de toeslag 

kinderopvang die u krijgt. 

 

De kinderopvangprijs wordt  berekend over 40 weken en verspreid over 12 

maanden. Dat wil zeggen dat maandelijks (dus óók in de zomervakantie) 

doorbetaald wordt, tenzij uw kindje eerder 4 jaar wordt.  

 

Na plaatsing betaalt u via automatische incasso. Het bedrag wordt aan het einde  

(rond de 26e) van de opvangmaand geïncasseerd.  

Bij niet automatische incasso worden maandelijks €5,- extra administratiekosten in 

rekening gebracht. Wanneer heeft u recht op kinderopvangtoeslag? 

 

Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag hangt onder meer af van de volgende 

voorwaarden: 

 uw inkomen en dat van uw partner 

 of uw kind naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie gaat 

 of u werkt of een traject naar werk volgt 

 als u alleenstaand bent en werkt, krijgt u evenveel kinderopvangtoeslag als 

een gezin met twee werkende ouders 

 De eerste 3 maanden nadat u werkeloos geworden bent, heeft u nog recht op 

kinderopvangtoeslag.  

 In sommige gevallen kunt u ook kinderopvangtoeslag krijgen als u niet werkt 

Kinderopvangtoeslag vraag je aan bij de belastingdienst. Deze toeslag is afhankelijk 

van het gezinsinkomen en wordt gekoppeld aan de ouder met het kleinste 

arbeidscontract.  

 

Ga voor een proefberekening en voor meer  informatie over tegemoetkoming in de 

kosten naar www.toeslagen.nl  of naar de belastingtelefoon : 0800 – 0543 

                  

 

http://www.toeslagen.nl/

