
Op onze bso’s zijn kinderen van 4 tot 13 jaar voor schooltijd,
na schooltijd en in de vakanties van harte welkom. Kletsen in
de loungehoek, computeren, huiswerk maken, buitenspelen óf 
meedoen aan een van de vele activiteiten. Voor ieder wat wils.
Gezamenlijke activiteiten en invulling van thema’s zijn het
resultaat van overleg. Meedoen is namelijk veel leuker als je
iets te zeggen hebt!

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.

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 2021
BUITENSCHOOLSE OPVANG 4-13 JAAR

Wist je dat...
kinderen gratis

van een
gezond ontbijt

kunnen genieten
op onze vso?



Meer weten?
Neem contact op met onze klantenservice. De medewerkers kunnen 
samen met je bekijken welke mogelijkheid het beste bij je kind en
jouw situatie past. Kijk op www.spring-kinderopvang.nl voor onze
contactgegevens. Hier vind je ook meer informatie over onze
producten, de openingstijden
van onze locaties en onze
leveringsvoorwaarden en
algemene voorwaarden.

Basisproducten Opvang tijdens:

Product Tarief Schoolweken Vakantieweken 1 Kindvrije
Schooldagen 3

Bso 52 weken € 7,48 x x x

Nso 40 weken € 8,88 x

Bso 52 weken –
verkorte opvang tot 16.30 uur 2 € 8,88

x x x

Nso 40 weken –
verkorte opvang  tot 16.30 uur 2 € 8,88

x

Voorschoolse opvang € 8,88 x

Maatwerkproducten Opvang mogelijk op:

Product Tarief Schoolweken Vakantieweken 1 Kindvrije
Schooldagen 3

Extra opvang € 8,88 x x x

Vervroegde en/of
verlengde opvang 

Gelijk aan tarief 
basisproduct op 
contract 

x x x

Om-de-week opvang € 9,04 x x x

7 weken vakantieopvang € 8,46 x x

Gastouderopvang Bekijk de tarieven 
op de website  

x x x

1 Opvang op de contractueel vastgelegde dag van 7.30 tot 18.30 uur.
2 Verkorte opvang is alleen mogelijk wanneer de basisschool van je kind een 5-gelijke-dagen-model of continurooster hanteert.
3 Op een kindvrije schooldag wordt opvang geboden van begin schooltijd tot einde schooltijd. Extra opvang vso en/of nso kan 

aanvullend worden aangevraagd.

Wist je dat...
52 weken opvang in veel

gevallen (na aftrek van de
kinderopvangtoeslag) voordeliger

is dan 40 weken opvang?
Vergelijk met onze rekenhulp

of dit ook in jouw geval
gunstiger is.

Let op!
Dit zijn bruto tarieven.

Bereken jouw netto kosten
(na aftrek van de

kinderopvangtoeslag)
met de rekenhulp op

onze website.


