
  Tarieflijst  2021 
Buitenschoolse opvang 

 

Genoemde tarieven zijn 'inclusief' zodat u niet voor extra kosten komt te staan. U kunt hierbij 

denken aan maaltijden, vers fruit, zuivel en gezonde tussendoortjes. O.a. uitstapjes en sport & spel 

zijn bij het tarief inbegrepen.  

De BSO biedt het hele jaar opvang, behalve op de reguliere feestdagen, onze trainingsdag en de 

dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw. 

 

 

 

Studiedagen zijn niet in het tarief opgenomen. We vragen u ca 3 weken van te voren of u van opvang 

gebruik wilt maken. De extra uren betaalt u de eerstvolgende maand tegen regulier tarief. 

Voor alle vestigingen van Tante Kaatje Kinderopvang geldt dat, mits de bezetting het toelaat, u 1 dag 

per maand mag ruilen. U kunt mailen naar administratie@tantekaatje.info of stuur een Whats-app 

bericht naar: 06 – 249 113 12. U kunt ruilen tijdens reguliere openingstijden. 

Wilt u een extra dag/middag afnemen? Dan kan dit -als de bezetting het toelaat- tegen het reguliere 

tarief. Een extra ingeplande dag kunt u kosteloos annuleren tot 5 dagen van te voren. 

LRKP-nummers (nodig voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst) 

Bindelwijk BSO: 175631037     Amstel BSO: 935553654 Kofschip BSO: 262373361 

 

Vragen? Neemt u dan contact met ons op: 020 472 21 42 (werkdagen van 9.00-13.00u of administratie@tantekaatje.info)  

BSO 2021
opvanguren 

per maand

bruto 

uurprijs

bruto per 

maand

netto per 

maand

netto per 

maand

p. dag p. dag vanaf tot 

ma-di-do-vr

Standaardpakket 22,13 € 8,43 € 186,56 € 32,11 € 133,46

ma-di-do-vr 

Schoolwekenpakket 12,5 € 9,58 € 119,75 € 32,51 € 89,76

woe

Standaardpakket 31,29 € 8,43 € 263,77 € 45,40 € 188,71

woe

Schoolwekenpakket 21,67 € 9,58 € 207,60 € 56,36 € 155,61

vr lang

Standaardpakket 31,29 € 8,43 € 263,77 € 45,40 € 188,71

vr lang

Schoolwekenpakket 21,67 € 9,58 € 207,60 € 56,36 € 155,61

gelijke dagen model

Standaardpakket 23,79 € 8,43 € 200,55 € 34,51 € 143,48

gelijke dagen model

Schoolwekenpakket 14,17 € 9,58 € 135,75 € 36,85 € 101,75

*Het tarief voor vergoeding van de Belastingdienst bedraagt in 2021: € 7,27
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