
 

 

Tarieven 2020   

Dagopvang: 

Soort Pakket Prijs per uur 
Basispakket 
Pakket op basis van 52 weken met een minimum afname van 3 uur en een 

maximum afname van 11 uur (afhankelijk van de haaltijden) op 

vastgestelde dagdelen (7.00-16.00/17.00/18.00 / 7.00-12.00/12.00-

16.00/12.00-17.00/12.00-18.00) óf  (8.00-16.00/17.00/18.00 / 8.00-

13.00/13.00-16.00/13.00-17.00/13.00-18.00) 

   € 7,95 

Flexibele opvang 
Pakket op basis van vastgestelde dagdelen (7.00-16.00/17.00/18.00 / 

7.00-12.00/12.00-16.00/12.00-17.00/12.00-18.00) óf  (8.00-

16.00/17.00/18.00 / 8.00-13.00/13.00-16.00/13.00-17.00/13.00-18.00) 

   € 8,40  

Pakket 41 weken 
Pakket op basis van 41 weken opvang op vastgestelde dagdelen (7.00-

16.00/17.00/18.00 / 7.00-12.00/12.00-16.00/12.00-17.00/12.00-18.00) 

óf  (8.00-16.00/17.00/18.00 / 8.00-13.00/13.00-16.00/13.00-

17.00/13.00-18.00) 

   € 8,33  

Pakket op maat 
Pakket op basis van flexibele dagdelen. Breng- en haaltijden in overleg.  

Op aanvraag  

Peuteropvang met Kinderopvangtoeslag (41 of 52 weken) 
Samen spelen, samen delen met leeftijdsgenootjes!! 
Twee dagdelen per week (een ochtend + een middag = 5,5 uur) 

Andere combinaties zijn mogelijk! 

   € 7,95 

 

Peuteropvang zonder Kinderopvangtoeslag  
Samen spelen, samen delen met leeftijdsgenootjes!! 
U komt aantoonbaar niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag 

maar u wilt toch graag opvang bij Baloo of Jut&Jul 

(getoonde prijs is indicatie en afhankelijk van de gekozen 

dagdelen) 

 

  € 51,67 p/mnd 

Opvang om de week is mogelijk!! 

Tarieven zijn inclusief: Luiers, voeding, drinken en tussendoortjes volgens 

voedingsbeleid van Kindercentrum Baloo en ontwikkelingsgerichte activiteiten en 

uitstapjes.                                                                                                                    

Tarieven zijn exclusief: Flesvoeding, voeding volgens een bepaald dieet. 

Bij aanvraag van flexibele opvang:                                                                                                              

Mocht u de opvang bij nader inzien toch niet nodig hebben, dient u dit minimaal 48 uur 

van te voren af te zeggen. Bij te laat afmelden worden er kosten in rekening gebracht. 



 

 

 

 

BSO 2020: 

Soort Pakket Prijs per uur 
Basispakket 
Pakket op basis van 52 weken (41 schoolweken en 11 vakantieweken) met 

vastgestelde dagdelen (NSO en in vakanties van 7.00-

16.00/17.00/18.00 / 7.00-12.00/12.00-16.00/12.00-17.00/12.00-18.00) 

óf  (8.00-16.00/17.00/18.00 / 8.00-13.00/13.00-16.00/13.00-

17.00/13.00-18.00) 

   € 7,21  
 

Midipakket 
Pakket op basis van 41 schoolweken en 6 vakantieweken met 

vastgestelde dagdelen (NSO en in vakanties van 7.00-

16.00/17.00/18.00 / 7.00-12.00/12.00-16.00/12.00-17.00/12.00-18.00) 

óf  (8.00-16.00/17.00/18.00 / 8.00-13.00/13.00-16.00/13.00-

17.00/13.00-18.00) 

   € 7,87  
 

Schoolpakket 
Pakket op basis van 41 schoolweken 

   € 7,87  
 

Voorschoolse opvang 
Op schooldagen van 7.00-8.30 uur 

   € 7,87  
 

Margedagen 
Dagen dat kinderen een roostervrije dag van school hebben 

   € 7,02  
 

Flexibele opvang 
Pakket op basis van vastgestelde dagdelen op wisselende dagen (VSO, 

NSO en in vakanties van 7.00-16.00/17.00/18.00 / 7.00-12.00/12.00-

16.00/12.00-17.00/12.00-18.00) óf  (8.00-16.00/17.00/18.00 / 8.00-

13.00/13.00-16.00/13.00-17.00/13.00-18.00) 

   € 8,31  
 

Pakket op maat 
Pakket op basis van flexibele dagdelen  

Dit pakket is alleen mogelijk in vakanties en op margedagen. 

Op aanvraag 
 

 

Opvang om de week is mogelijk!! 

Tarieven zijn inclusief: Voeding, drinken en tussendoortjes volgens voedingsbeleid van 

Kindercentrum Baloo en ontwikkelingsgerichte activiteiten en uitstapjes. 

 

Bij aanvraag van flexibele opvang:                                                                                                              

Mocht u de opvang bij nader inzien toch niet nodig hebben, dient u dit minimaal 48 uur 

van te voren af te zeggen. Bij te laat afmelden worden er kosten in rekening gebracht. 


