
 
 

 

Tarieven reguliere standaardopvang Kindercentrum het Zonnetje 2020 

DO 52 weken uur prijs  maand uren  maandprijs  

vanaf 2 dagen, kosten per dag € 8,97 47,67 € 427,57 

Ochtend  € 9,50 26,00 € 247,00 

Middag  € 9,50 26,00 € 247,00 

Korte dag € 10,63 34.67 € 368,51 

    

DO 40 weken uur prijs maand uren  maandprijs  

vanaf 2 dagen, kosten per dag € 10,31 36,67 € 378,03 

Ochtend  € 10,49 20,00 € 209,80 

Middag  € 10,49 20,00 € 209,80 

Korte dag € 10,82 26,67 € 288,53 

 

BSO 52 weken uur prijs maand uren maandprijs 

Korte dag € 8,62 27,67 € 238,49 

Lange dag € 7,87 36,83 € 289,88 

VSO de Vroege Vogels 40 weken € 9,77 3,33 € 32,56 

    

BSO 40 weken uur prijs maand uren maandprijs 

Korte dag € 10,45 16,67 € 174,17 

Lange dag € 9,05 25,83 € 233,79 

VSO de Vroege Vogels (40 weken incl. vervoer) € 9,77 3,33 € 32,56 

 
 Studiedagen op de BSO zitten bij de prijs in 
 Bij een 40 weken contract is een extra dag in de vakantieweken, tegen normaal tarief. Bij een 52 weken contract is een extra 

dag het gehele jaar met 50% korting  
 De maandprijzen kunnen in het contract en in de jaaropgave licht afwijken bij het uitrekenen met bovengenoemde uur-prijzen, 

dit is te wijten aan afrondingen in het systeem 

 

Bij kindercentrum het Zonnetje hebben wij daarnaast nog de volgende extra mogelijkheden: 

 Ontbijtjes, openingstijd vanaf 07:00 uur 

 Verse warme maaltijden 

 Voorschoolse opvang 07:30-08:30 inclusief naar school brengen 

 Flexibele opvang 

 Één dag opvang afname 

 Vervoer zoals verdere scholen (niet-lopend) brengen en halen sport etc.  

 Alleen vakantie opvang op BSO 

 BSO is inclusief studiedagen op de eigen opvangdagen  

 Zwemlessen 
 

Kortom bij het Zonnetje is zo goed als alles mogelijk! 
 
Neemt u gerust contact op met de administratie via info@hetzonnetje.nl of via 030-6340056, voor al uw 
vragen en al onze mogelijkheden, dan kijken wij samen wat wij voor u kunnen betekenen. 

mailto:info@hetzonnetje.nl

