Buitenschoolse opvang 4-15 jaar

Tarieven 2014
BSO de Blokhut werkt met een gedifferentieerd tarievenstelsel. Dit betekent dat er
verschillende uurtarieven worden gebruikt voor verschillende pakketten.

pakket

uitleg

uurtarief

VSO+

VSO opvang
(in combinatie met NSO en vakantiepakket)
VSO opvang
(in combinatie met NSO)

€ 6,30

NSO opvang
(in combinatie met vakantiepakket)
NSO opvang
(exclusief vakantiepakket)

€ 6,30

Vakantiepakket

Opvang tijdens vakantiedagen in pakketvorm

€ 6,30

Incidentele opvang

Opvang op aanvraag
NSO, vakantie en/of margeopvang
buiten reguliere eigen pakket
Opvangpakket zonder vaste weekdagen
Per rooster van x weken aan te vragen
Op wisselende weekdagen in te zetten
VSO, NSO, vakantieopvang

€ 7,30

Opvang tijdens margedagen
Kampkosten
Vaste maandelijkse uren en pakketkosten

€25,-

VSO

NSO+
NSO

Flexibele opvang

BSO+ pakket*

€ 6,50

€ 6,50

€ 7,30

p/mnd

Jaaroverzicht
In het begin van het jaar ontvangt u van Debicare een jaaroverzicht met de afgenomen
opvanguren over het vorige jaar. Deze krijgt u eenmalig per mail toegestuurd. Indien u een
kopie nodig heeft kunt u dit via de mail of telefonisch aanvragen bij Debicare.
Administratie/Debicare
De administratie van de Blokhut wordt grotendeels verzorgt door Debicare. Ons
contactpersoon bij Debicare is mevr. Kim Bomius. Haar telefoonnummer is 0180-555911 en
haar e-mailadres is k.bomius@debicare.nl . Uiteraard kunt u ook altijd voor vragen bij ons
terecht.

*BSO+ pakket
Het BSO + pakket is een nieuw pakket. Het biedt ouders de mogelijkheid om de
opvang zoveel mogelijk via vaste maandelijkse uren en dus ook vaste maandelijkse
kosten af te nemen. Dit geeft een duidelijk beeld van de te verwachten kosten per
maand/jaar en minder administratieve handelingen naar de belastingdienst. Mocht u
margeopvang aanvullend en incidenteel inkopen dan dient u wijzigingen z.s.m. bij de
belastingdienst door te geven.
Als extraatje krijgt u bij dit pakket de kampkosten.
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