
                

      

 

  
 

        

                

                

                

                

                

                

  Pakketten 2020 Kinderopvang De Speuldeel 
                

  Kinderdagverblijf Opvangtijden Uren per dag Tarief   Uitleg 

  51 weken contract             

  Hele dag 07:00-18:00 11 8,06 per uur   •  Opvang op vaste dagen. 

  Ochtend 07:00-12:30 5,5 8,06 per uur   •  Verzekerd van het hele jaar opvang, uitgezonderd van: 

  Middag 12:30-18:00 5,5 8,06 per uur   o 25-12 t/m 01-01 (Week 53). 

                

  48 weken contract             

  Hele dag 07:00-18:00 11 8,16 per uur   •  Opvang op vaste dagen. 

  Ochtend 07:00-12:30 5,5 8,16 per uur   •  Verzekerd van het hele jaar opvang, uitgezonderd van: 

  Middag 12:30-18:00 5,5 8,16 per uur   o 25-12 t/m 01-01 (Week 53). 

            o 3 weken (zomer)vakantie. 

                

  40 weken contract             

  Hele dag 07:00-18:00 11 8,35 per uur   •  Opvang op vaste dagen. 

  Ochtend 07:00-12:30 5,5 8,35 per uur   •  Verzekerd van het hele jaar opvang, uitgezonderd van: 

  Middag 12:30-18:00 5,5 8,35 per uur   o Alle Schoolvakanties. 

                

  Flex contract             

  Hele dag 07:00-18:00 11 8,42 per uur   •  Flexibele opvang het gehele jaar door. 

  Ochtend 07:00-12:30 5,5 8,42 per uur   •  Bij aanmelding één maand vooraf, opvang gegarandeerd 

  Middag 12:30-18:00 5,5 8,42 per uur   •  Minimale (gefactureerde) afname 4 dagdelen per maand. 

                

                

                

                

                

                

                



                

              

 

              

              

              

              

  Peuteropvang Opvangtijden Uren per dag Tarief   Uitleg 

  40 weken contract             

  Maandag 08:45-11:45 3 8,16 per uur   •  Opvang voor kinderen van 2 t/m 4 jaar. 

  Dinsdag 08:45-11:45 3 8,16 per uur   •  Opvang tijdens de 40 schoolweken. 

  Donderdag 08:45-11:45 3 8,16 per uur       

  Vrijdag 08:45-11:45 3 8,16 per uur       

                

  Peuter Dag-opvulling              

  Ma, di, do, vrij 07:00-08:45 1,75 8,16 per uur   •  Aanvulling op het 40 weken contract: 

  Ma, di, do, vrij 11:45-12:30 0,75 8,16 per uur   • Opvang vooraf aan de peuteropvang (07:00-08:45). 

            • Opvang na de peuteropvang (11:45-12:30). 

            • Opvang tijdens de 40 schoolweken. 

                

                

  Peuter Vakantie opvang 8 weken           

  Tijdens PO uren 08:45-11:45 3 8,16 per uur   •  Aanvulling op het 40 wekencontract: 

  Hele ochtend 07:00-12:30 5,5 8,16 per uur   •  Opvang tijdens de vakantieweken. 

            o Uitgezonderd week 53. 

            o Uitgezonderd drie weken (zomer)vakantie. 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



                

              

 

              

              

              

              

  BSO Opvangtijden Uren per dag Tarief   Uitleg 

  40 weken contract             

  Lange middag 11:30-18:00 6,5 7,00 per uur   •  Opvang op vaste dagen. 

  Korte middag 13:30-18:00 4,5 7,00 per uur   •  Verzekerd van het hele jaar opvang, uitgezonderd van: 

            o Schoolvakanties 

            •  Tijdens studiedagen extra opvang mogelijk 

                

  11 weken vakantieopvang           

  Hele dag 07:00-18:00 11 7,00 per uur   •  Aanvulling op het 40 wekencontract: 

  Ochtend 07:00-12:30 5,5 7,00 per uur   •  Opvang tijdens de vakantieweken. 

  Middag 12:30-18:00 5,5 7,00 per uur   o Uitgezonderd week 53. 

            •  Opvang op vaste dagen. 

                

  8 weken vakantieopvang           

  Hele dag 07:00-18:00 11 7,00 per uur   •  Aanvulling op het 40 wekencontract: 

  Ochtend 07:00-12:30 5,5 7,00 per uur   •  Opvang tijdens de vakantieweken. 

  Middag 12:30-18:00 5,5 7,00 per uur   o Uitgezonderd week 53. 

            o Uitgezonderd drie weken (zomer)vakantie. 

            •  Opvang op vaste dagen. 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



                

              

 

              

              

              

              

  BSO flex Opvangtijden Uren per dag Tarief   Uitleg 

  40 weken contract flex             

  Lange middag 11:30-18:00 6,5 7,12 per uur   •  Opvang op flexibele dagen. 

  Korte middag 13:30-18:00 4,5 7,12 per uur   •  Het hele jaar flexibele opvang, uitgezonderd van: 

            o   Schoolvakanties 

            •  De factuur is afhankelijk van de hoeveelheid afname 

                

  11 weken vakantieopvang flex           

  Hele dag 07:00-18:00 11 7,12 per uur   •  Aanvulling op het 40 wekencontract: 

  Ochtend 07:00-12:30 5,5 7,12 per uur   •  Opvang tijdens de vakantieweken. 

  Middag 12:30-18:00 5,5 7,12 per uur   o Uitgezonderd week 53. 

            •  Opvang op flexibele dagen. 

                

  8 weken vakantieopvang flex           

  Hele dag 07:00-18:00 11 7,12 per uur   •  Aanvulling op het 40 wekencontract: 

  Ochtend 07:00-12:30 5,5 7,12 per uur   •  Opvang tijdens de vakantieweken. 

  Middag 12:30-18:00 5,5 7,12 per uur   o Uitgezonderd week 53. 

            o Uitgezonderd drie weken (zomer)vakantie. 

            •  Opvang op flexibele dagen. 

                

                

                

  VSO  Opvangtijden Uren per dag Tarief   Uitleg 

  Vast & Flex             

  Ochtend 07:00-09.00 2 7,00 per uur   •  Opvang op vaste of flexibele dagen. 

            •  Uw kind wordt door ons naar school gebracht. 

                

                

                

                

                

                

                



                

              
 

              

              

              

                

                

  Voorwaarden vast contract: 

                

  o Bij een vast contract worden niet gebruikte dagen, door bijvoorbeeld ziekte, wel gewoon gefactureerd. 

  o De facturatie is gespreid over 12 maanden.       

  o Voor klanten met een vast contract is het mogelijk om naast de gecontracteerde opvang extra dagen in te kopen.  

    De kosten zijn gelijk aan het uurtarief, vermenigvuldigd met het aantal opvang uren. 

  o Indien u minimaal één week van te voren afmeld ontvangt u voor deze dag een “ruildag”.  

  o Een “ruildag” kan alleen ingezet worden, mits er plaats is op de groep en na (schriftelijke) toestemming.  

  o Bij ziekte heeft u geen recht op een ruildag.       

  o Bij afmelding binnen één week heeft u geen recht op een ruildag.  

  o Alle overgebleven “ruildagen” vervallen op 31-12 per kalenderjaar.  

  o De minimale afname is één dagdeel per week.       

                

                

                

                

                

                

  Voorwaarden flexibel contract: 

                

  o Klanten met een flexibel contract worden verzocht minimaal één maand van te voren de gewenste dagen/dagdelen door te geven.  

    Alleen dan kunnen de dagen gegarandeerd worden.     

  o Binnen één maand opgave van dagen/dagdelen is het alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid.  

  o Indien u minimaal één week van te voren afmeld vervalt uw dag.  

  o Bij ziekte wordt de dag wel in rekening gebracht.       

  o Bij afmelding binnen één week wordt de dag wel in rekening gebracht.  

  o De minimale (gefactureerde) afname is 4 dagdelen per maand. 

                

                

                

                
 


