Tarieven – locatie Skaters
Skaters

Tijden

BSO Normaal

Rittenkaart reguliere opvang

11:30 - 18:30 uur
11:45 - 18:30 uur
12:00 - 18:30 uur
12:15 - 18:30 uur
12.30 - 18:30 uur
12:45 - 18:30 uur
13:00 - 18:30 uur
13.45 - 18.30 uur
14:00 - 18:30 uur
14:15 - 18:30 uur
14:30 - 18:30 uur
14:45 - 18:30 uur
15:00 - 18:30 uur
15:15 - 18:30 uur
15:30 - 18:30 uur
12 dagen (basis)

Rittenkaart vakantieopvang
Losse vakantiedag
Uurtarief 2021
Extra opvang
Uurtarief VSO
VSO kort
VSO midden
VSO lang
VSO extra lang

12 dagen (basis)
1 dag
€ 7,27
€ 7,75
€ 8,25
7.30 - 8.30 uur
7.30 - 8.45 uur
7.00 - 8.30 uur
7.00 - 8.45 uur

Maandbedrag per
weekdag
€ 249,57
€ 243,54
€ 237,51
€ 231,40
€ 225,37
€ 219,33
€ 213,22
€ 195,05
€ 189,02
€ 182,98
€ 176,87
€ 170,84
€ 164,81
€ 158,70
€ 152,67
Afhankelijk van
eindtijd school
€ 959,64 (€ 79,97 p.d.)
€ 85,25

Uren per maand in
decimalen
34,33
33,50
32,67
31,83
31,00
30,17
29,33
26,83
26,00
25,17
24,33
23,50
22,67
21,83
21,00
Afhankelijk van
eindtijd school
11
11

€ 27,47
€ 34,32
€ 41,25
€ 48,09

3,33
4,16
5
5,83

Jaar: 2021

Belangrijke informatie
Vervoer
Het vervoer van school naar de BSO is gratis.
Rittenkaarten
Een rittenkaart is beschikbaar vanaf 12 ritten en in te zetten tijdens reguliere schooldagen. De prijs
van de rittenkaart is afhankelijk van de sluitingstijd van de school waar uw kind naartoe gaat.
Vakantiepakket
We hebben ook een vakantiepakket van minimaal 12 (hele) dagen die in te zetten zijn tijdens
vakantiedagen en/of studiedagen.
Deze dagen zijn uit te breiden naar het aantal dagen dat nodig is en zijn 1 jaar geldig.
Dit pakket kunt u eenmalig of per maand betalen.
Vakantie / studiedagen
De bovengenoemde prijzen zijn inclusief 12 extra dagen om in te zetten tijdens vakantie en/of
studiedagen. (40 schoolweken en 12 vakantieweken).
Tijdens vakantiedagen of studiedagen is Sportify Kids open van 7:30 tot 18:30 uur.
Sluitingsdata
Sportify Kids is alle officiële en nationale feestdagen gesloten. Tevens zijn wij 2 weken per jaar
gesloten namelijk, een week in de zomervakantie en de dagen tussen kerst en oud & nieuw. Deze
weken zijn ook niet meegerekend in het pakket.
Administratiekosten
Op het moment dat u uw kind inschrijft en deze door Sportify Kids wordt geplaatst,
worden er € 20,00 administratiekosten berekend.
Kinderopvangtoeslag
Afhankelijk van uw situatie en inkomen kunt kinderopvangtoeslag aanvragen. Op www.toeslagen.nl
kunt u zien hoeveel toeslag u kunt ontvangen en deze aanvragen.
Algemene voorwaarden
De prijzen zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal dagen per jaar dat Sportify Kids geopend is. De
prijzen gelden per 1 januari 2021.
Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. Sportify Kids behoudt zich het recht voor
om tussentijdse prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen worden minimaal 2 maanden voor
ingangsdatum medegedeeld.
Sportify Kids hanteert een opzegtermijn van 1 maand.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling “plaatsing”.

