
Producten en tarieven 2020 

PRODUCTEN EN TARIEVENOVERZICHT BSO DOLFIJN KINDEROPVANG 2020 

Opvang voor kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar voor school en/of aansluitend aan schooltijd, in 

schoolvakanties en op studiedagen. Reguliere openingstijden zijn van einde schooltijd tot 18.00 uur. 

In vakanties zijn de openingstijden van 8.00 uur tot 18.00 uur.  

Betreft: Het product Bruto productprijs 

All-in contract 
52 weken 

1. Opvang in schoolweken en 
schoolvakanties.  

2. Opvang start aansluitend aan einde 
schooltijd. 

 

Uurtarief = € 7,35 

Schoolweken contract 
41 weken 

1. Opvang binnen de reguliere 
openingstijden in schoolweken met 
een afname van vaste dagdelen. 

2. Alle schoolvakanties, vastgesteld 
door OC&W regio midden geen 
opvang. Voor het jaar 2020 zijn dat 
de volgende weken: 1, 9, 18, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 43, 52, 53.  

3. Opvang start aansluitend aan einde 
schooltijd. 

 
Uurtarief = € 8,15 

VSO- contract 
Voorschoolse opvang 
tijdens schoolweken. Dit 
product wordt alleen 
aangeboden op locatie De 
Burgt en AchterOp, in 
combinatie met een 52/41 
weken contract 

1. Opvang vanaf 7.30 uur tijdens 
schoolweken voorafgaand aan de 
schooltijd.  

2. VSO wordt enkel aangeboden bij 
een bezetting van minimaal 5 
kinderen. 
 

 
Reguliere prijs afhankelijk 
van afgesloten contract 

Vakantiecontract: 
12 weken contract = alle 
schoolvakanties 
 

1. U betaalt op jaarbasis voor 12 
weken en neemt een jaarcontract 
af.  
 

 
Uurtarief = € 8,42 

Extra dag of dagdeel 
als aanvulling op een vast 
product 

1. Afname van een extra dag of 
dagdeel wanneer de 
groepsbezetting en de personele 
inzet dit toelaat. De extra opvang 
wordt aangevraagd via het 
ouderportaal, 

2. Een toegekende dag kan, na 
akkoord via het ouderportaal, niet 
meer geannuleerd worden. 

3. Goedkeuring van een extra dagdeel 
gebeurt maximaal 2 weken voor de 
aangevraagde dag. 

 
 
Reguliere prijs afhankelijk 
van afgesloten contract 

  



Producten en tarieven 2020 

Gratis opvang op de door 
ons aangegeven 
studiedagen van de 
scholen. Een overzicht 
hiervan staat op de 
www.dolfijnkinderopvang.nl  
 
 
 
 

1. Geldig voor contractanten van  52 
en 41 weken.  

2. Opvang op een studiedag van 
school. De dag is aan het begin van 
het schooljaar door school 
vastgelegd als studiedag.  

3. Er moeten minimaal 5 kinderen 
ingeschreven zijn voor deze dag 
om opvang te kunnen bieden.Twee 
weken voor de betreffende dag 
wordt gecommuniceerd of en waar 
de opvang plaats vindt. 

4. Samenvoegen van BSO-locaties 
kan voorkomen op studiedagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LET OP - In 2020 is 5 mei een verplichte 
vrije dag voor medewerkers in 
de kinderopvang. Er zal die dag 
geen opvang zijn omdat wij die 
dag gesloten zijn.  

- Goede vrijdag en de vrijdag na 
Hemelvaart zijn geen 
vakantiedagen maar gelden als 
schoolweekdag.  

- Op 24 december (Kerstavond) 
en 31 december 
(Oudejaarsavond) sluiten alle 
locaties om 17.00 uur. 

 

Onder bepaalde voorwaarden bieden wij ruilen van dagen aan: 

• Ruilen kan wanneer de groepsbezetting en de personele inzet dit toelaat. De ruildag 
wordt aangevraagd via het ouderportaal, 

• Een ruildag kan 2 maanden van tevoren tot voor 2 maanden na de betreffende dag 
worden aangevraagd. 

• Definitieve goedkeuring voor  een ruildag geven we minimaal 2 weken voor de gewenste 
opvangdag 

 

http://www.dolfijnkinderopvang.nl/

