
SJWB TARIEVEN TABEL 2017
Noordwijk

BSO

Uurprijs € 7,10 40 weken x kosten per maand

maandag 3,5 uur € 82,83

dinsdag 3,5 uur € 82,83

woensdag 3,5 uur € 82,83

woensdag 6,5 uur € 153,83

donderdag 3,5 uur € 82,83

vrijdag 3,5 uur € 82,83

vrijdag 6,5 uur € 153,83

- 11,67 uur per maand op basis van 1 dagdeel van 3,5 uur per week

- 21,67 uur per maand op basis van 1 dagdeel van 6,5 uur per week

- Extra opvang buiten de contracturen en tijdens de vakanties kunnen afgenomen worden

  tegen een uurtarief van € 8.15. U krijgt de factuur achteraf.

Uurprijs € 6,69 40 weken x 12 weken x kosten per maand

maandag 3,5 uur 11 uur € 151,64

dinsdag 3,5 uur 11 uur € 151,64

woensdag 3,5 uur 11 uur € 151,64

woensdag 6,5 uur 11 uur € 218,54

donderdag 3,5 uur 11 uur € 151,64

vrijdag 3,5 uur 11 uur € 151,64

vrijdag 6,5 uur 11 uur € 218,54

- 22,67 uur per maand op basis van 3,5 en 11 uur

- 32,67 uur per maand op basis van 6,5 en 11 uur

- U kunt meer vakantiedagen afnemen tegen het uurtarief van € 8,15. Facturering geschiedt achteraf.

BSO zonder contract

Incidentele opvang kost € 8,15 per uur. Incidentele opvang dient twee weken van tevoren te worden 

aangevraagd. Wij kunnen geen plaatsingsgarantie geven. Facturering geschiedt achteraf.

Voorschoolse opvang

De uurprijs van de voorschoolse opvang is gelijk aan het contract dat u heeft.

De voorschoolse opvang is dagelijks geopend van 7.30 - 8.30 uur.

Wij hebben ons best gedaan de juiste prijzen weer te geven.

Mocht er toch abusievelijk een fout staan op deze pagina, dan houden wij ons het recht voor u aangepaste tarieven te berekenen.

Op uw plaatsingsovereenkomst staan de juiste tarieven.

Voor 2017 hanteert SJWB de onderstaande tarieven voor buitenschoolse opvang. De genoemde prijzen zijn bruto en 

houden geen rekening met kinderopvangtoeslag. De hoogte van uw toeslag is afhankelijk van uw persoonlijke 

omstandigheden. Op de website van de Belastingdienst vindt u een rekenhulp. SJWB biedt twee bso-arrangementen: 

het schoolwekenpakket en het totaalpakket.

Schoolwekenpakket

Totaalpakket


