
	

	

 
 
Tarieven BSO Abcoude 
 
Openingstijden 
Onze BSO-vestiging in Abcoude is 51 weken per jaar geopend. Dit betekent dat uw kind niets hoeft te missen 
van het leuke activiteitenaanbod op onze BSO. We zijn elke dag tot 18.30 uur geopend en in de vakanties 
gaan we al om 07.30 uur open. Tijdens de vakantieweken is er een gevarieerd vakantieprogramma en tijdens 
nationale feestdagen zijn we gesloten. 
 
(Vakantie)pakket 
Wij bieden één pakket aan van 49 weken. Hierin zijn 40 schoolweken en 9 vakantiedagen begrepen.  
Op de Piusschool bieden wij ook voorschoolse opvang (VSO) van 7:30 tot 8:30. De VSO wordt aangeboden 
gedurende 40 weken per jaar en kan alleen worden afgenomen in combinatie met het BSO pakket. 
 
Overzichtstabel tarieven BSO Abcoude 
 

 
 
Kinderopvangtoeslag 
De hierboven genoemde bedragen betaal je in veel gevallen niet helemaal alleen. Bij de belastingdienst kan 
je namelijk Kinderopvangtoeslag aanvragen. Dat is heel eenvoudig. De belastingdienst betaalt dan een deel 
van ons tarief in de vorm van kinderopvang toeslag aan je uit. De hoogte van je toeslag hangt af van het 
(gezamenlijk) inkomen, het aantal uren dat je werkt en hoeveel kinderen je hebt. Klik hier om een 
proefberekening te maken van het bedrag aan Kinderopvangtoeslag waar jij recht op hebt. Jouw werkelijke 
opvangkosten zijn gelijk aan ons bruto maandtarief minus de door jou ontvangen Kinderopvangtoeslag. 
 
Vragen? 
Heb je vragen over onze pakketten of wil je meer informatie of advies? Vul dan het contactformulier in of bel 
ons op 035-3039600. We helpen je graag verder! 
 
Aanmelden 
Ben je enthousiast en wil je graag je kind(eren) inschrijven? Dat kan via ons inschrijfformulier. Vervolgens 
komen we snel bij je terug om de mogelijkheden te bespreken.  

Tarieven BSO 2022
Helden Opvang Abcoude
Pakket zonder VSO Pakket met VSO
40 schoolweken en 9 vakantiedagen 40 schoolweken, 9 vakantiedagen  en VSO

Uurtarief 9,59€           Uurtarief 9,59
Eindtijd school uren per dag uren per maand prijs per maand uren per dag uren per maand prijs per maand

14:15-18:30 4,25 22,42 214,98€             5,25 25,75 246,95€             
Het pakket biedt opvang tijdens 40 schoolweken en 9 
vakantiedagen. We factureren op basis van gemiddelde uren 
maandelijks een vast bedrag. U betaalt per automatische 
incasso.

Het pakket biedt opvang tijdens 40 schoolweken, 9 
vakantiedagen en VSO. We factureren op basis van 
gemiddelde uren maandelijks een vast bedrag. U 
betaalt per automatische incasso.


