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TARIEVEN BUITENSCHOOLSE OPVANG 2022 
 

In deze brochure geven wij u informatie over de 

mogelijkheden bij KOM Kinderopvang en over allerlei zaken 
rondom buitenschoolse opvang.  

 
Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons 

op via telefoonnummer 0578 - 569 960. 

Tarieven 2022 

BSO 40 schoolweken + 12 vakantiedagen € 8,33 

BSO 40 schoolweken + 10 vakantiedagen € 8,53 

BSO 40 schoolweken + 6 vakantiedagen € 8,76 

BSO 40 schoolweken + 4 vakantiedagen € 8,98 

BSO alleen Schoolweken   € 9,32 

BSO 0-Urenovereenkomst  € 8,98 

VSO € 8,82 

Wat als u voor KOM kiest? 

Graag heten we u van harte welKOM!  
Bij KOM Kinderopvang doen we het volgende 
voor u: 
 
1. Uw aanmelding wordt verwerkt en u 

ontvangt uw plaatsingsovereenkomst met de 

gegevens van uw kind(eren) en de gekozen 
opvang op één van de locaties. 

 
2. U krijgt een persoonlijke intake met een 

pedagogisch medewerker van de groep 
waarin al uw wensen worden besproken en 

waar u kunt vertellen over uw kind en zijn 
gewoontes. 

 
3. Elke maand ontvangt u een digitale factuur 

van KOM Kinderopvang met de 
opvangkosten. Deze kosten betaald u via 

een automatisch incasso. 
 
4. Eén keer per jaar vindt er een 10 minuten 

gesprek plaats met de mentor van uw kind. 

Extra’s bij KOM 

● Extra opvang is altijd mogelijk! U betaalt 
 hiervoor geen hogere uurprijs maar het  
 standaard uurtarief dat bij uw overeenkomst 

hoort.  

 
●  Ruilen van uw afgenomen opvang is onbeperkt  

mogelijk binnen een periode van 4 weken vóór en 
4 weken na de desbetreffende dag en indien de 
bezetting het toelaat. Kijk voor de volledige 
regeling op www.komkinderopvang.nl.  

 

●  De prijzen zijn inclusief: 
 vers fruit, drinken, lunch en gezonde  
 tussendoortjes; 
 uitstapjes; 
 activiteiten; 
 BSO vervoer (m.u.v. Montessorri Sterrenschool). 

 
●   KOM is 52 weken per jaar geopend, behalve 

op de erkende feestdagen. Daarnaast heeft KOM 
twee sluitingsdagen per jaar. Deze sluitingsdagen 
zijn in de uurprijs verwerkt. 

 

  

 

 

 

Kinderopvangtoeslag 

 
De genoemde tarieven bij KOM Kinderopvang 

bedragen een bruto prijs. De vergoeding van de 
overheid moet hierop nog in mindering worden 
gebracht. In veel gevallen betaalt u slechts een 
klein deel van de kosten zelf. De nettoprijs 
hangt af van uw inkomsten en voor hoeveel 
kinderen u opvang afneemt.  
 

U kunt hiervoor een proefberekening maken via 
de website van de belastingdienst 
www.toeslagen.nl. Mocht u hierbij hulp nodig 
hebben, dan berekenen wij graag voor u wat u 
werkelijk gaat betalen! 

Vakantieprogramma 

Iedere vakantie zijn er weer nieuwe uitdagende 
activiteiten waar uw kind aan mee kan doen. 

Voorafgaand aan de vakantie worden het thema en 
het programma bekend gemaakt. Inschrijven is ook 
mogelijk zonder vaste overeenkomst. 
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BSO Tijden*** 
Bruto 

uurprijs 
 

BSO 40 schoolweken + 12 vakantiedagen 

Kort blok 15.00-18.00 uur €      8,33  

Dubbel blok 12.00-18.00 uur €      8,33  

   - 

BSO 40 schoolweken + 10 vakantiedagen 

Kort blok 15.00-18.00 uur €      8,53  

Dubbel blok 12.00-18.00 uur €      8,53  

    

BSO 40 schoolweken + 6 vakantiedagen 

Kort blok 15.00-18.00 uur €      8,76  

Dubbel blok 12.00-18.00 uur €      8,76  

    

BSO 40 schoolweken + 4 vakantiedagen   

Kort blok 15.00-18.00 uur €      8,98  

Dubbel blok 12.00-18.00 uur €      8,98  

    - 

BSO alleen schoolweken 

Kort blok 15.00-18.00 uur €      9,32  

Dubbel blok 12.00-18.00 uur €      9,32  

    - 

0-uren overeenkomst  

BSO   €      8,98   

Voorschoolse opvang 

VSO 07.00-08.30 uur €      8,82  

VSO tijdens 

schoolvakanties* 
07.00-08.00 uur €      8,82  

 

Vervoerskosten VSO 
Basissprong 
(p.dag/p.mnd)  

 €    12,14 

 - 

*     Alleen in Vaassen mogelijk 

*** Tijden kunnen afwijken voor sommige scholen i.v.m. schooltijden 

 
 

BSO Totaal – 52 weken 
 

Dit contract biedt u het gemak van 
een heel jaar opvang tegen het 

laagste uurtarief. U heeft 3 uur 
opvang per dag tijdens de  
schoolweken en tijdens de  
vakantieweken 10 uur per dag. 

Sluit dit pakket niet aan bij uw 

situatie? Kies dan voor één van 
onze andere overeenkomsten. In 
de vakantieweken is de opvang 
van 8.00-18.00 uur. 

 

 
Overige overeenkomsten 
 

U kiest een overeenkomst met 40 
schoolweken opvang en daarbij 

het aantal vakantiedagen, per 
kalenderjaar, van uw keuze, welke 
vooraf door u zijn in te plannen. 
Hoe meer dagen u afneemt, hoe 
groter het financieel voordeel u is.  

 
40 schoolweken + 10 dagen 
40 schoolweken + 6 dagen 
40 schoolweken + 4 dagen 

VSO 
 

Wij bieden voorschoolse opvang 
aan in alle schoolweken maar ook 
in de vakantie (alleen in Vaassen).  
 

 0-uren overeenkomst en 

BSO vakantiedagen  

 

Heeft u alleen incidentele opvang 
nodig? Dan kunt u een 0-
urencontract kiezen. Dit kan 
tijdens de school- en 

vakantieweken. Heeft u 
bijvoorbeeld opvang nodig in 
verband met een extra dag werken 
of opa of oma die een dag niet 
kunnen oppassen, dan is uw kind 
met een 0-urenovereenkomst 
altijd welkom. Minimale afname is 

één blok per keer. U heeft hierbij 
ook recht op kinderopvangtoeslag. 

 

 

BSO Schoolweken 
 

Gegarandeerde opvang op 

contractdagen gedurende de 

schoolweken. Tijdens de 

schoolvakantieweken kunt u in 

totaal binnen een jaar 1 week 

extra opvang afnemen.  


