
Producten en tarieven 2019 

PRODUCTEN EN TARIEVENOVERZICHT BSO DOLFIJN KINDEROPVANG 2019 

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

schoolvakanties en op studiedagen. Reguliere openingstijd is einde schooltijd tot 18.30 uur. Het 

laatste half uur wordt niet in rekening gebracht. In vakanties van 7.30 uur (op aanvraag) tot 18.30 uur. 

Betreft: Het product Bruto productprijs 

All-in contract 
52 weken 

1. Opvang in schoolweken en 
schoolvakanties die vastgesteld zijn 
door OC&W regio midden. 

2. Opvang start aansluitend aan einde 
schooltijd. 

3. In vakanties opvang vanaf  8.00 uur 
tot 18.30 uur. 

4. In vakanties is op aanvraag ook 
opvang vanaf 7.30 uur mogelijk. 

 

Uurtarief = € 7,22 

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. 

3. Opvang start aansluitend aan einde 
schooltijd. 

 
Uurtarief = € 7,84 

VSO- contract 
Voorschoolse opvang 
tijdens schoolweken. Kan 
alleen aangeboden 
worden wanneer BSO 
locaties samen met 
school onder 1 dak 
gehuisvest zijn en bij een 
minimale aanmelding van 
5 kinderen 

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

2. Locaties die dit aanbieden zijn 
Achterop, De Burgt en Eigenwijs en 
alleen voor kinderen die geplaatst 
zijn op de naastgelegen school. 

 
Uurtarief 52 weken = € 7,22 
Uurtarief 41 weken = € 7,84 

Vakantiecontract: 
11 weken contract = alle 
schoolvakanties 
8 weken contract =  in te 
zetten binnen de 11 
schoolvakantie weken 

1. Opvang als aanvulling op een 41 
weken contract of  voor klanten die 
geen BSO-contract hebben voor de 
schoolweken. 

2. U betaalt op jaarbasis voor 8 of 11 
weken en neemt een jaarcontract af. 
U vraagt voor elke vakantie uiterlijk 
2 maanden van tevoren de 
gewenste opvang aan.  
 

 
 
Uurtarief = € 8,10 
 

Vakantiecontract  
0 uren contract 

1. Incidentele opvang in 
schoolvakanties. 

2. Zes weken voor de zomer-, en 
kerstvakantie en twee weken voor 
de andere schoolvakanties krijgt u 
bericht of de gevraagde opvang 
gehonoreerd kan worden. 

 
Uurtarief = € 8,57 



Producten en tarieven 2019 

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 en toegekend door de 
centrale planning. 

2. Een toegekende dag kan, na 
akkoord via het ouderportaal, niet 
meer geannuleerd worden. 
Een extra dag kan maximaal vier 
weken van te voren aangevraagd 
worden en in de zomervakantie 6 
weken van te voren. 

 
 
Uurtarief € 8,25 

Flexibele opvang 
PILOT bij KDV Tipper 
vanaf maart 2019 
 

1. Met flexibele opvang bepaalt u zelf 
hoeveel en wanneer u opvangdagen 
opneemt. Dat mag per week 
verschillen. U kiest bijvoorbeeld 
voor een jaarcontract van twee 
dagen per week. De ene week zet u 
die in op dinsdag en woensdag, de 
volgende week alleen op 
donderdag, en de week daarna op 
dinsdag, woensdag en donderdag.  

2. Toekenning op basis van een 
maandrooster 

3. In verband met de continuïteit voor 
het jonge kind adviseren wij een 
minimale afname van 1 dag of 2 
dagdelen per week. 
De aanvraag moet voor elke 15e van 
de maand via het ouderportaal 
ingediend zijn om de plaatsing te 
kunnen garanderen. 

 
Uurtarief = € 8,45 

Gratis opvang op 
maximaal 5 studiedagen 
Voor 52 en 41 weken 
contractanten 
 
 
Publicatie van deze 
dagen op onze website 
 
 

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

2. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruilen van dagen is geen product. We bieden deze service onder bepaalde voorwaarden aan  

(zie onze aanvullende voorwaarden). We hebben de aanvraagperiode voor een ruildag voor 2019 

gewijzigd van 2 weken naar vier weken en in de zomervakantie naar zes weken. 


