
BSO De Batavier
Gouvernestraat 70e , 3014 AP Rotterdam

Tarievenlijst 2020

Buitenschoolseopvang 52 weken 

incl. alle vakanties en per schooljaar vooraf vastgestelde studiedagen

maandprijs maanduren jaarprijs jaaruren uurtarief

maandag 155,02€     21,83 1.860,20€       262 7,10€           

dinsdag 155,02€     21,83 1.860,20€       262 7,10€           

woensdag 231,93€     32,67 2.783,20€       392 7,10€           

donderdag 155,02€     21,83 1.860,20€       262 7,10€           

vrijdag 155,02€     21,83 1.860,20€       262 7,10€           

Buitenschoolseopvang 49 weken 

( incl. alle kleine vakantie  en 3 weken in de zomer )

maandprijs maanduren jaarprijs jaaruren uurtarief

maandag 136,45€     19,08 1.637,35€       229 7,15€           

dinsdag 136,45€     19,08 1.637,35€       229 7,15€           

woensdag 213,90€     29,92 2.566,85€       359 7,15€           

donderdag 136,45€     19,08 1.637,35€       229 7,15€           

vrijdag 136,45€     19,08 1.637,35€       229 7,15€           

Naschoolse opvang gedurende 40  schoolweken

( Excl. alle vakanties en studiedagen)

maandprijs maanduren jaarprijs jaaruren uurtarief

maandag 78,54€       10,83 942,50€          130 7,25€           

dinsdag 78,54€       10,83 942,50€          130 7,25€           

woensdag 157,08€     21,67 1.885,00€       260 7,25€           

donderdag 78,54€       10,83 942,50€          130 7,25€           

vrijdag 78,54€       10,83 942,50€          130 7,25€           

Voorschoolse opvang gedurende 40 schoolweken

Dagen maandprijs maanduren jaarprijs jaaruren uurtarief

maandag 42,27€       5,83 507,21€          70 7,25€           

dinsdag 42,27€       5,83 507,21€          70 7,25€           

woensdag 42,27€       5,83 507,21€          70 7,25€           

donderdag 42,27€       5,83 507,21€          70 7,25€           

vrijdag 42,27€       5,83 507,21€          70 7,25€           



BSO De Batavier
Gouvernestraat 70e , 3014 AP Rotterdam

Tarievenlijst 2020

Vakantieopvang gedurende 12 weken per jaar

Dagen maandprijs maanduren jaarprijs jaaruren uurtarief

maandag 79,75€        11,00 877,25€          132,00 7,25€           

dinsdag 79,75€        11,00 877,25€          132,00 7,25€           

woensdag 79,75€        11,00 877,25€          132,00 7,25€           

donderdag 79,75€        11,00 877,25€          132,00 7,25€           

vrijdag 79,75€        11,00 877,25€          132,00 7,25€           

* In de schoolvakanties is de BSO de Batavier open van 7.00 uur tot 18.00 uur.
* De voorschoolse opvang is vanaf 7.00 uur tot 08.45 uur
* Op BSO locatie de Batavier  kunnen de kinderen direct na schooltijd opgevangen worden tot 18.30 uur.

Verlengde opvang
* Verlengde opvang is in schoolvakanties mogelijk van 18.00 uur tot 18.30 uur tegen betaling van € 7,25 
* U dient minimaal 14 dagen van te voren aan te vragen welke dagen en hoeveel weken 
uw kind gebruik  gaat maken van de opvang!

Schooltijden
Ma, Di, Do, Vrij - einde schooltijd 15:15
Woe - einde schooltijd 12:00

BUITENSCHOOLSEOPVANG ALLEEN TIJDENS DE VAKANTIEWEKEN
* Opvang alleen tijdens de schoolvakantie wordt per week vooraf berekend en gefactureerd.
* U dient minimaal 14 dagen van te voren aan te vragen welke dagen en hoeveel weken uw kind
gebruik gaat maken van de opvang!

Afspraken, Voorwaarden en Regels behorende bij KWW tarieven 2020
* Minimale afname voor de naschoolse opvang is twee twee dagdelen per week
* Alle prijzen zijn inclusief: standaardvoeding
* De betaling voor de opvang geschiedt vooraf 
* Na twee keer te laat halen of na een half uur te laat halen krijgt u een boete van € 35,--
* Tijdens vakantie of ziekte van uw kind(eren) zullen de gereserveerde
    dagen/dagdelen worden doorberekend.
* U kunt maximaal 3 opvangdagen per jaar ruilen mits de bezetting dit toe laat 
* Extra opvangdagen dienen mininimaal 14 dagen van te voren aangevraagd te worden en
    worden apart gefactureerd.
* Het annuleren van reeds aangevraagde extra dagen,  kan uiterlijk één week van te voren
    doorgegeven worden per e-mail. Indien de annulering binnen één week voor
    aanvang opvang doorgegeven wordt, zullen de dagen worden doorberekend.

Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud. Aan de inhoud van deze tarievenlijst kunnen geen 
worden ontleend, met name wat betreft eventuele typefouten en afrondingsverschillen


