
Prijslijst BSO Oog in Al - St. Dominicus school

Per 1 januari 2023

BSO van 14.15-18.15 uur maandprijs uren uurtarief maandprijs uren uurtarief maandprijs uren uurtarief

Maandag t/m vrijdag 170,16€      20,65 8,24€           153,51€         18,21 8,43€           134,52€      15,77 8,53€           

In schoolweken  is de BSO geopend van 14.15-18.15 uur 

Op studiedagen en overige vrije dagen is de BSO geopend van 8.30-18.15 uur. Je moet je kind hiervoor inschrijven via het ouderportaal. Je kunt per dag verlengde opvang aanvragen van 8.00-8.30 uur. 

In vakanties  is de BSO geopend van 8.30-18.15 uur. Je moet je kind hiervoor inschrijven via het ouderportaal. Je kunt per dag verlengde opvang aanvragen van 8.00-8.30 uur. 

VSO van 7.00-8.25 uur maandprijs uren uurtarief maandprijs uren uurtarief maandprijs uren uurtarief

Maandag t/m vrijdag 49,93€        6,06 8,24€           48,14€            5,71 8,43€           45,64€        5,35 8,53€           

Op woensdag en vrijdag bieden we momenteel geen VSO aan, tenzij hier voldoende inschrijvingen voor zijn.

Tarieven extra opvang BSO / VSO

Vakantiedag  (8.30-18.15 uur) 82,19€         of 9,75 uur vakantietegoed

Studiedag / overige vrije dagen op niet-contractdag (8.30-18.15 uur) 82,19€         of 9,75 uur vakantietegoed

Studiedag op contractdag (8.30-14.15 uur) 48,47€         of 5,75 uur vakantietegoed

Extra BSO middag (14.15-18.15 uur) 33,72€         of 4 uur vakantietegoed

Extra VSO (7.00-8.25 uur) 11,94€         of 1,42 uur vakantietegoed

Verlengde opvang van 08.00-08.30 uur 4,22€           of 0,5 uur vakantietegoed

Flexibele opvang (zie 9.)

Afname per hele dag of middag indien er plek beschikbaar is 9,27€           per uur 

Type- en drukfouten voorbehouden

1. BSO Oog in Al is gesloten op alle erkende nationale feestdagen, woensdag 27 en vrijdag 29 december 2023 en op 5 mei 2025/20230.

2. Voor een 3 weken-vakantiepakket berekenen wij 7,5% extra in vakantieweken t.o.v. het reguliere uurtarief € 8,43; voor een 9 weken-vakantiepakket hanteren wij een korting van 7,5% in vakantieweken.

3. Bij extra/verlengde opvang buiten het contract gelden de kortingen genoemd bij punt 2 niet.

4. De extra/verlengde opvang wordt verzorgd op basis van je inschrijving en achteraf aan je gefactureerd.

5. Wij brengen geen vervoerskosten in rekening, alle vervoer gaat onder begeleiding per fiets of lopend.

6. In het VSO contract is het aantal voorschoolse opvangdagen in vakanties standaard gelijk aan het gekozen BSO vakantieweken-pakket (3, 6 of 9 weken). Dat betekent dus 3x, 6x of 9x VSO in vakanties (per contractdag). 

7. Mocht je alleen een VSO-contract en geen BSO-contract hebben, dan wordt je VSO-contract standaard op 3x VSO (per contactdag) in vakanties gezet. 

8. Mocht je de opvang bij BSO Oog in Al onverhoopt (deels) willen beëindigen, houd dan rekening met een opzegtermijn van één maand, ingaande op de dag van opzegging. 

Geef dat schriftelijk door aan onze klantenservice DebiCare via bso-ooginal@debicare.nl.

9. Voor meer informatie over de mogelijkheden van flexibele opvang in school- en vakantieweken kun je contact opnemen met onze klantenservice DebiCare op 0180 – 555 911 of via bso-ooginal@debicare.nl.

Optionele verlengde opvang op vakantie-, studiedagen en overige vrije dagen

40 schoolwkn + 9 vakantiewkn 40 schoolwkn + 6 vakantiewkn 40 schoolwkn + 3 vakantiewkn

40 schoolwkn + 9 vakantiewkn 40 schoolwkn + 6 vakantiewkn 40 schoolwkn + 3 vakantiewkn


