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52 WEKENPAKKET BEDRAG 
PER MAAND 
(12 X)

BEDRAG 
PER JAAR

UURTARIEF Voorrang bij 
ruilen en extra 
dagen!

maandag € 205,00 € 2460,00 € 7,49

dinsdag € 205,00 € 2460,00 € 7,49

woensdag € 205,00 € 2460,00 € 7,49

Wo v/a 12:00 uur nieuwe contracten) € 210,00 € 2520,00 € 7,27

donderdag € 205,00 € 2460,00 € 7,49

vrijdag lange middag na school € 210,00 € 2520,00 € 7,27

extra uren (per dagdeel afgerekend) € 7,00 per uur

48 WEKENPAKKET AANTAL 
UUR PER 
MAAND

BEDRAG 
PER MAAND 
(12 X)

BEDRAG 
PER JAAR

UURTARIEF

maandag € 192,50 € 2310,00 € 7,59

dinsdag € 192,50 € 2310,00 € 7,59

woensdag (lopende contracten op wo) € 195,00 € 2340,00 € 7,59

woensdag v/a 12:00 uur (nieuwe 
contracten)

€ 212,95 € 2555,40 € 7,59

donderdag € 192,50 € 2310,00 € 7,59

vrijdag vroeg € 204,00 € 2448,00 € 7,27

Vrijdag € 192,50 € 2310,00 € 7,59

Kosten bij extra afname 48 wekenpakket    

extra uren (per dagdeel afgerekend) € 8,00 per uur

40 WEKENPAKKET (OP DIT 
MOMENT ALLEEN BESCHIKBAAR 
OP VRIJDAG)

AANTAL 
UUR PER 
MAAND

BEDRAG 
PER MAAND 
(12 X)

BEDRAG 
PER JAAR

UURTARIEF

maandag € 124,49 € 1493,88 € 8,21

dinsdag € 124,49 € 1493,88 € 8,21

woensdag alle starttijden € 124,49 € 1493,88 € 8,21

woensdag v/a 14:00 (oude 
pakketten )

€ 93,90 € 1126,80 € 6,19

donderdag € 124,49 € 1493,88 € 8,21

vrijdag € 124,49 € 1493,88 € 8,21

Kosten bij extra afname 40 wekenpakket     (op dit moment alleen beschikbaar op vrijdag)

extra uren (per dagdeel afgerekend) € 9,00 (tevens prijs los 
inboeken zonder 
vaste dagen)

VAKANTIEPAKKET DAGEN 
INBOEKEN

VANAF 2 
DAGEN PER 
WEEK

BEDRAG 
PER DAG

BEDRAG 
PER JAAR

UURTARIEF

maandag 10,5 € 73,50 € 882,00 € 7,00

dinsdag 7,88 € 55,16 € 661,92 € 7,00
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woensdag 7,88 € 55,16 € 661,92 € 7,00

donderdag 7,88 € 55,16 € 661,92 € 7,00

vrijdag 7,88 € 55,16 € 661,92 € 7,00

extra uren los(per dagdeel afgerekend) € 9,00

FLEXIBELE OPVANG VAST AANTAL 
UUR PER 
MAAND

BEDRAG 
PER MAAND 
(12 X)

BEDRAG 
PER JAAR

UURTARIEF PER KEER

per dag/maand € 216,28 € 2595,36

extra uren (per dagdeel afgerekend) € 9,00

Kosten andere diensten

Maaltijd €5,75 of €7,50. Vervoer naar clubs: €2,95 p/kind/per/rit * deze prijzen kunnen het gehele jaar worden aangepast

Eénmalig worden bij de start €30,00 inschrijf en administratiekosten per kind berekend.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan bovenstaande prijzen.
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