
 

Tarieven Buitenschoolse Opvang - 2023 
 

Met ingang van 1 januari 2023 hanteert KDV De Bezige Bijtjes de onderstaande tarieven.  

Let op: Onderstaande tarieven zijn ‘bruto tarieven’. Hierin is nog geen rekening gehouden met 

eventuele aftrek van de kinderopvangtoeslag.  

 

              

  
Product Uurtarief 

  
Product Uurtarief 

  

  Pakket A € 9,06   Pakket A + C € 9,06   

  Pakket B € 9,40         

  Pakket C € 9,40         

  Incidentele opvang € 9,40         

             
 

Pakket A   
Naschoolse opvang (NSO1 ) in 40 schoolweken  
Gegarandeerde plaatsing op schoolvrije3 dagen tussen 08:30 en 14:00 uur op contractdag(en) 
 

Pakket B  
Voorschoolse opvang (VSO2) in 40 schoolweken  
 

Pakket C 
Vakantieopvang 
U heeft zelf de keuze hoeveel weken vakantieopvang u afneemt, met een minimum van 6 weken en 
een maximum van 12 weken. De minimale afname bij vakantieopvang is 5 uur per dag. 
Bij een combinatie van pakket A en pakket C is het uurtarief € 9,06 
 

1. Minimale afname in schoolweken is 3 uren per dag 
2. Minimale afname is 1 uur per dag  
3. Minimale afname op schoolvrije dagen is 5 uren per dag 

  
Voorbeeld 1 

Heeft u opvang nodig vóór schooltijd, ná schooltijd en in schoolvakanties? Kies dan pakket A, B en C. 

VSO heeft dan een uurtarief van € 9,40. NSO en vakantieopvang heeft dan een uurtarief van € 9,06. 

Voorbeeld 2 

Heeft u opvang nodig vóór schooltijd en 6 weken vakantieopvang? Kies dan pakket B en C. 

Het uurtarief voor beide pakketten is dan € 9,40. 

Voorbeeld 3 

Heeft u opvang nodig ná schooltijd en 9 weken vakantieopvang? Kies dan pakket A en C 

Het uurtarief voor beide pakketten is dan € 9,06. 

 

Incidentele opvang 

Vraag naar de mogelijkheden, bijvoorbeeld voor schoolvrije dagen of in schoolvakanties. 



 
 

Wij hanteren variabele eindtijden. Er wordt gerekend per 15 minuten. 

Eindtijden kunnen zijn : 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15 of 18:30 uur. 

Wij bieden geen flexibele opvang.  

Kinderopvangtoeslag 

KDV De Bezige Bijtjes is ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. 

Dat betekent dat u recht heeft op kinderopvangtoeslag, wat onze kinderopvang aantrekkelijker 

maakt. 

Kijk voor uw toeslag op www.toeslagen.nl . Hier kunt u uitrekenen hoeveel kinderopvangtoeslag u 

ontvangt. 

 

Facturatie 
Het te betalen bedrag wordt in gelijke bedragen per maand in rekening gebracht. De kosten voor 
kinderopvang worden aan het begin van de maand dat de opvang wordt genoten gefactureerd en 
rond de 5e dag van diezelfde maand gefactureerd. 
Incidentele opvang wordt gefactureerd in de maand nadat de opvang is genoten. 
 

KDV De Bezige Bijtjes hanteert de algemene voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang 

evenals de aanvullende voorwaarden van KDV De Bezige Bijtjes. 

Genoemde prijzen en pakketten zijn onder voorbehoud van typefouten en/of pakketwijzigingen. 

 

 


