
  
 

 
 

 
 
 

 

De factuur ontvangt u aan het begin van de maand, de incasso vindt plaats op de 8ste van de maand 

Tarieven 2021 

 

1 De openingstijden van onze buitenschoolse opvang sluiten aan bij de schooltijden, de schoolvakantieweken en schoolvrije dagen  

van de basisschool. Sportstuif is elke dag geopend tot 18.30 uur. 
 

2 Onder de 12 schoolvakantieweken vallen de volgende schoolvakanties: 1 week herfstvakantie, 2 weken kerstvakantie, 1 week 

voorjaarsvakantie, 2 weken meivakantie, 6 weken zomervakantie. 
 

3 De pakketten kunt u ook om de week afnemen, afhankelijk van de mogelijkheden. Even en oneven weken opvang wordt 

gefactureerd op basis van de werkelijke kalenderdagen per maand.  
 

4 Vakantieopvang neemt u af in hele dagen (van 7.30 tot 18.30 uur) of in dagdelen. Een ochtenddeel duurt van 07.30 tot 13.00 uur 

en een middagdeel duurt van 13.00 tot 18.30 uur. 
 

 

52-WEKEN  

Inclusief schoolvakantieweken en andere schoolvrije dagen  

 

 

    Bruto uurtarief  € 7,72 

Pakket o.b.v. eindtijd school Uren per maand  Bruto maandbedrag 

11.55 - per dag 32,94   € 254,30  
12.05 - per dag 32,39   € 250,05  

12.35 - per dag 30,72   € 237,18  

14.00 - per dag 26,00   € 200,72  

14.15 - per dag 25,17   € 194,29  
14.25 - per dag  24,61   € 190,00 

14.30 - per dag 24,33   € 187,85  

14.35 - per dag 24,06   € 185,71  

14.45 - per dag   23,50   € 181,42 

15.00 - per dag 22,67   € 174,99  
15.15 - per dag 21,83   € 168,55  
    

40-WEKEN  

Exclusief schoolvakantieweken en andere schoolvrije dagen  

 

 

    Bruto uurtarief  € 9,43 

Pakket o.b.v. eindtijd school Uren per maand  Bruto maandbedrag 

11.55 - per dag 21,94   € 206,89 
12.05 - per dag 21,39   € 201,71 

12.35 - per dag 19,72   € 185,98 

14.00 - per dag 15,00   € 141,45  

14.15 - per dag 14,17   € 133,59  

14.25 - per dag   13,61   € 128,35 
14.30 - per dag 13,33   € 125,73  

14.35 - per dag 13,06   € 123,11  

14.45 - per dag   12,50   € 117,88 

15.00 - per dag 11,67   € 110,02  

15.15 - per dag 10,56   € 99,54  
    
    

 Tarieven 2022 


