
Tarieven SportBSO Bemmel & Lent 

 

 

Hieronder vindt u een overzicht met de uurtarieven van SportBSO Bemmel & Lent. Wanneer u kiest 

voor meerdere dagen en/of weken opvang, zult u een gereduceerd tarief betalen. Eten en drinken en 

eventuele uitjes zijn bij de prijs inbegrepen.  

U kunt kiezen voor structurele opvang of incidentele-/vakantieopvang.  

Structurele opvang betekent dat je kind/kinderen iedere week komt.  

Bij incidentele opvang kunnen wij de mogelijkheid tot opvang niet garanderen (maar we doen er wel 

alles aan dat het kan), bij vakantieopvang is opvang wel gegarandeerd. 

Basispakketten Exclusief vervoer: 

 52 weken 46 weken 40 weken 

3 dagen 7,49 7,69 7,89 

2 dagen 7,59 7,79 7,99 

1 dag 7,69 7,89 8,09 

 

Basispakketten Inclusief vervoer 

 52 weken 46 weken 40 weken 

3 dagen 7,69 7,89 8,09 

2 dagen 7,79 7,99 8,19 

1 dag 7,89 8,09 8,29 

 

Incidentele- /vakantieopvang 

 Uurtarief 

Per uur (exclusief vervoer) 8,29 

 

Toelichting:  

- Elk pakket heeft een bedenktermijn van 30 dagen. Mocht u niet tevreden zijn, dan zit u nergens aan 

vast.  

- Overzicht bestaat uit brutoprijzen in euro’s per uur. Het uiteindelijke bedrag dat ouders betalen zal 

altijd lager uitvallen, indien ouders kinderopvangtoeslag krijgen.  

- De facturatietijd loopt van sluitingstijd van de school tot 18.00 uur of 18.30 uur.  

- Prijzen zijn inclusief eten & drinken tijdens opvang & groepsuitjes/activiteiten m.u.v. eventuele 

avondmaaltijd.  

- Onder flexibele/incidentele opvang valt ook de vervroegde opvang.  

- Mocht een studiedag op maandag, dinsdag of donderdag vallen dan is er de hele dag opvang vanaf 

08.00 uur. Standaard uurtarief exclusief vervoer is dan aan de orde.  

- Incidentele vakantieopvang is ook mogelijk voor kinderen die niet bij de BSO aangesloten zijn, 

minimaal 14 dagen van tevoren aangeven. 

- Vakantieopvang minimaal 14 dagen van tevoren aangeven. 

 



Toelichting  

Wat betaalt u?  

 

De bovenstaande tarieven zijn bruto tarieven. Dit houdt in dat uw netto kosten altijd lager zullen 

uitvallen. De overheid vergoed namelijk een groot gedeelte van uw kinderopvang. Hoeveel u 

terugkrijgt van de overheid is geregeld via de Wet Kinderopvang. De kinderopvangtoeslag kunt u 

aanvragen op www.toeslagen.nl. 

Zo berekent u de netto kosten:  

1. Kies een pakket  

2. Bereken het aantal uren dat uw kind verblijft op de BSO. De facturatietijd loopt van sluitingstijd 

van de school tot 18:00 of 18:30, wat u wenst.  

3. Vul in de proefberekening het totaal aantal uren en de brutoprijs in. Klik hier voor de 

proefberekening (https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/)  

4. Bereken uw brutoprijs per maand:  

    o Aantal uren per maand x uurtarief  

5. Bereken uw netto kosten per maand  

    o Brutoprijs – kinderopvangtoeslag (zoals berekent via de belastingdienst) 

Toelichting pakketten  

De SportBSO biedt verschillende pakketten om uw wensen tegemoet te komen tegen een redelijk 

tarief. De basispakketten bestaan uit 52, 46 en 40 weken opvang. Binnen deze weken is het mogelijk 

om 3,2 of 1 dagdeel opvang te bieden. Daarnaast biedt SportBSO Bemmel de mogelijkheid om 

vakantieopvang en/of incidentele opvang af te nemen. Per maand kunt u vastleggen welke dagdelen 

uw kind op de BSO zal verblijven. Op deze manier biedt SportBSO optimale flexibiliteit. 

Prijsopbouw uurtarief:  

Voor SportBSO Bemmel is het van belang dat kinderen altijd met elkaar op de BSO plezier kunnen 

maken. Hiervoor is het noodzakelijk om van tevoren een juiste inschatting te kunnen maken van het 

aantal kinderen dat op de BSO verblijft. SportBSO streeft daarom naar een stabiele bezettingsgraad. 

De uurtarieven zijn om deze reden gebaseerd op de volgende principes:  

- Hoe meer weken u afneemt, hoe goedkoper uw uurtarief:  

o 0,20,- verschil tussen pakketten (40, 46 en 52 weken)  

- Hoe meer dagen u afneemt per week, hoe goedkoper uw uurtarief:  

o 0,10,- verschil tussen dagen (1, 2 of 3 dagdelen)  

- Komt uw kind op eigen gelegenheid naar de BSO? Dan is uw uurtarief goedkoper:  

o 0,20,- goedkoper dan vervoer inclusief 

Rekenvoorbeeld:  

Het ‘basis’ uurtarief is 7,49,- (52 weken, 3 dagdelen, exclusief vervoer). Nu wilt u gebruik maken van 

het 46 wekenpakket (+0,20) met 2 dagdelen (+0,10) inclusief vervoer (+0,20). Dan is uw uurtarief 

7,99,- (= 7,49 + 0,20 + 0,10 + 0,20) 

http://www.toeslagen.nl/

