
Ben je al klant van Spring en maak je gebruik van een product
dat niet meer aan nieuwe klanten wordt geboden? Dan vind je in 
dit document de tarieven voor 2020.

Wat kost buitenschoolse opvang?
Spring biedt alles-in-een-tarieven. Dat wil zeggen dat drinken, brood en tussendoortjes
bij de prijs inbegrepen zijn. Die hoef je dus niet mee te geven. Handig! Daarnaast heb je
in de meeste gevallen recht op kinderopvangtoeslag. En dat scheelt.

Voor ouders die gebruikmaken van een ‘oud’ product kan het gunstiger zijn om hun
overeenkomst aan te laten passen naar de huidige producten van Spring. Bent u benieuwd
of dit voor u ook van toepassing is? Kijk dan op onze website of neem contact op met onze
klantenservice. Onze medewerkers denken graag met u mee.

Kinderopvangtoeslag
De tarieven op dit overzicht zijn bruto bedragen. Heb je recht op
kinderopvangtoeslag, dan krijg je een tegemoetkoming van de Belastingdienst
en betaal je uiteindelijk maar een klein deel van dit bedrag. De hoogte van de
tegemoetkoming is afhankelijk van een aantal zaken, zoals je inkomen, het aantal
uren dat je kind naar de opvang gaat en hoeveel uren je werkt of studeert.
Kinderopvangtoeslag kun je aanvragen via www.toeslagen.nl.

Ben je benieuwd wat je netto in jouw situatie betaalt voor kinderopvang?
(Dus na aftrek van de kinderopvangtoeslag.) Dit kun je eenvoudig
berekenen met de rekenhulp op onze website. 

TARIEVEN 2020 
‘OUDE’ PRODUCTEN BSO



Openingstijden 
De openingsdagen en –tijden van onze bso’s vind je op
de website (locatiepagina). Onze bso’s zijn niet geopend
op nationale feestdagen.

Meer weten?
Neem dan contact op met onze klantenservice. Kijk op 
www.spring-kinderopvang.nl voor onze contactgegevens. 
Hier vind je ook informatie over ons huidige aanbod en 
onze leveringsvoorwaarden en algemene voorwaarden.

Product Uurtarief

52 weken – nso tot 14.30 uur 1 € 8,65 

46 weken – nso tot 18.30 uur 2 € 8,10

46 weken - vso 2 € 8,10

46 weken - nso tot 14.30/16.30 uur 2 € 8,65

40 weken - nso tot 14.30 uur 3 € 8,65

Flexibele opvang of even/oneven op-
vang  4,5 € 8,65

1 Bij een overeenkomst voor 52 weken naschoolse opvang is 
 een studiedag die op de contractueel vastgelegde opvang 
 dag valt inbegrepen van begin schooltijd tot einde schooltijd. 
 Extra opvang vso en/of nso kan aanvullend worden
 aangevraagd. 
2 Opvang tijdens de schoolweken en 6 vakantieweken (op de 
 contractueel vastgelegde opvangdag). Onder vakantieweken 
 verstaan wij de landelijke, volgens het ministerie van OC&W 
 vastgestelde vakantieweken in de regio Zuid. Geef uiterlijk 
 6 weken van tevoren door aan de locatie of je kind in de 
 vakantie komt.
3 Opvang tijdens de schoolweken exclusief de 12 vakantie-
 weken. Onder vakantieweken verstaan wij de landelijke,
 volgens het ministerie van OC&W vastgestelde vakantie-
 weken in de regio Zuid.
4 Opvang op wisselende dagen in de week volgens een vier-
 wekelijks rooster. Uiterlijk 4 weken voor een nieuw rooster 
 ingaat geef je aan de locatie door op welke dag opvang nodig 
 is. Flexibele opvang is alleen mogelijk bij een 52 weken over-
 eenkomst en een gemiddelde afname van 5,5 uur per week.
5 Opvang op een vaste dag in de even of oneven week.

Wist je dat...
52 weken opvang in veel

gevallen (na aftrek van de
kinderopvangtoeslag) goedkoper

is dan de oude producten in dit
overzicht? Vergelijk met onze
rekenhulp of dit ook in jouw
geval gunstiger is of neem

contact op met onze
klantenservice.

Let op!
Dit zijn bruto tarieven.

Bereken jouw netto kosten
(na aftrek van de

kinderopvangtoeslag)
met de rekenhulp op

onze website.


