Tarieven 2021
TARIEVEN BUITENSCHOOLSE OPVANG
De maximaal te vergoeden uurtarief kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst voor buitenschoolse opvang is:
7,27.

Naschoolse Opvang inclusief vakantie opvang/
margedagen*
(51 weken per jaar)

Naschoolse Opvang exclusief vakantie opvang/
margedagen*

Lange middag

Lange middag

In vakanties en op margedagen wordt uw kind de hele dag
opgevangen (7.00-18.00 uur).

Uurtarief

12.00-18.00 uur

Uren per
Netto
maand uurtarief**

6,53

Verlengde korte
middag

Uurtarief

14.15-18.00 uur

6,53

30.92

(38 weken per jaar)

0,72

12.00-18.00 uur

Uren per
Netto
maand uurtarief**

Verlengde korte
middag

23.79

0,72

14.15-18.00 uur

Voorschoolse Opvang alleen tijdens schoolweken
(38 weken per jaar)

Uurtarief Uren per
maand
7.00-8.30 uur

5,44

Netto
uurtarief**

4.75

0,60

Buitenschoolse Opvang alleen tijdens vakanties en margedagen*
Afname alleen mogelijk per hele dag, ochtend of middag volgens de vaste
tijden van de buitenschoolse opvang.

Uurtarief

Uren per
maand

Netto
uurtarief**

7.00-13.00 of 12.00-18.00 uur

6,53

5.50

0,72

7.00-18.00 uur

6,53

10.08

0,72

Uurtarief
7,99
Uurtarief
7,99

Uren per
Netto
maand uurtarief**
19.00

1,53

Uren per
Netto
maand uurtarief**
11.88

1,53

Incidentele opvang Buitenschoolse opvang
Afname alleen mogelijk per hele dag, ochtend of middag volgens de vaste tijden van de buitenschoolse opvang.

Soort

Incidenteel

Netto uurtarief**

Voorschoolse opvang

12,38

1,79

Verlengde korte middag (14.15-18.00 uur)

30,94

1,79

1 dag (7.00-18.00 uur)

90,75

1,79

1 dagdeel (7.00-13.00 uur of 12.00-18.00 uur)

49,50

1,79

* Margedagen zijn extra, incidentele vrije dagen van school in verband met vergaderingen e.d. buiten de
schoolvakanties om.
** Netto uurtarief na kinderopvangtoeslag 1e kind gebaseerd op gezamenlijk modaal bruto jaarinkomen
(2021 = 38.000)

Overige informatie
Facturatie geschiedt 12 keer per jaar per automatische incasso op de 15e van de maand waarop de opvangkosten betrekking hebben. De kinderopvangtoeslag ontvangt u op de 20e van de maand voorafgaand aan de
maand waarop deze betrekking heeft.
Wij hebben er voor gekozen de jaarkosten te delen door 12 maanden, omdat de kinderopvangtoeslag ook
maandelijks wordt uitgekeerd. Dit houdt in dat wij ook in vakanties factureren.
Voor kinderen die niet in Wijhe naar de basisschool gaan, maar wel in Wijhe naar de buitenschoolse opvang
willen komen, is het mogelijk om af te wijken van de tijden in de door ons aangeboden pakketten. Neem in
dat geval contact met ons op via planning@bieenkorf.nl.
Voor kinderdagverblijf/peuterwerk en buitenschoolse opvang geldt tevens dat wij een extra service
aanbieden in de vorm van een week extra opvang naar rato van het aantal dagdelen dat u afneemt in een
week. U ontvangt dit in tegoeden.
Het ruilen van dagdelen in dezelfde week, voorafgaande week en de navolgende week is mogelijk indien er
plaats is in de groep. Dit is altijd ter beoordeling van de pedagogsich medewerkers.
Het gebruik van tegoeden en het ruilen is een service en geen recht.
Voor een vrijblijvende persoonlijke berekening van de netto kinderopvangkosten kunt u contact met ons opnemen via administratie@bieenkorf.nl.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.bieenkorf.nl.

