
Uurtarieven 2022 

 
 
Hierbij het overzicht van onze uurtarieven per 2022.  
  
Opvangvorm  Tarief 2022  

BSO  (4-12 jaar)                           € 8,60  

Peutergroep (2-4 jaar)            € 9,25  

Babygroep (0-2 jaar)             € 9,45  

Verlengd half uur  € 12,50  
 
Tarief KDV of BSO/VSO  
Het babytarief, peutertarief en standaard BSO/VSO-tarief is gebaseerd op afname van één 
opvangplek op één of meerdere vaste dagen gedurende 52 weken per jaar, 11 uur (hele dag) 
of 5,5 uur (ochtend of middag) per dag. Naast uw standaardtarief (reguliere contract) kan er 
incidenteel/op aanvraag extra opvang door u worden afgenomen via de ROSA ouderapp.  
Minimaal geldt een afname van 1 dag per week voor uw kind op het kinderdagverblijf en 1 
opvangmiddag voor de BSO.  
Op maandag, dinsdag en donderdag is er geen mogelijkheid tot het afnemen van halve 
dagen. 
 
Verlengd tarief 
Dit betaalt u per half uur wanneer u gebruikt wilt maken van onze verlengde openingstijd 
wanneer het u niet lukt om op tijd te zijn. 
Dit kan van 18:00-18.30 uur door bijvoorbeeld file. 
De leidsters zullen u vragen te tekenen voor het half uur en dit factureren wij vervolgens 
bovenop de kosten van uw reguliere contract. Vaak ontvangt u de kosten van de verlengde 
opvang een maand achteraf. Het is een hoog tarief per half uur maar dat komt ook omdat er 
1-2 tot twee leidsters moeten overwerken. 
Wij adviseren u om rond 17:45 uw kind(eren) uiterlijk op te halen in verband met overdracht 
en het afsluiten voor de leidsters.   
 
Kinderopvangtoeslag 
Wanneer u als ouder(s) werkzaam bent of een studie volgt, kan u kinderopvangtoeslag 
aanvragen via de Belastingdienst. Dit kan ook via de gratis app: Kinderopvangtoeslag. Dit is 
een tegemoetkoming voor u als ouder(s). 
  
Het LRK nummer van de dagopvang en/of BSO heeft u nodig voor het aanvragen van toeslag. 
Zie hieronder de LRK nummers. Net als ons uurtarief en de opvanguren per maand.  
 
Wij maken graag voor u een offerte, zodat u kan berekenen wat uw maandelijkse kosten zijn 
wanneer u bij ons opvang afneemt.  

 
LRK dagopvang: 350896835 

LRK buitenschoolse opvang: 119532840 


