
 

 

 

 

Prijslijst 2023  

 

Uurtarief 

 

Het losse uurtarief voor de buitenschoolse opvang bedraagt  € 8,70 per uur 

 

Voorschoolse opvang dient minimaal voor een half uur afgenomen te worden. De naschoolse opvang dient 

minimaal tot 17 uur te worden afgenomen en kan aansluitend per kwartier worden verlengd. De uren komen 

op een contract te staan. Voor eventuele extra uren kan gebruik worden gemaakt van de strippenkaart. Het 

uurtarief bedraagt € 8,70.  

 

Verdeling dagdelen: 

                    

 VSO NSO 

Maandag 7.15 – 8.30 14.30 – 18.00 

Dinsdag 7.15 – 8.30 14.30– 18.00 

Woensdag   

Donderdag 7.15 - 8.30 14.30 – 18.00 

Vrijdag 7.15 – 8.30 14.30 - 18.00 

 

Voor kinderen van  groep 1 en 2 die vrijdag de hele dag vrij hebben van school, is er de hele dag opvang van 

7.15 uur tot 18.00 uur. Bij de voorschoolse opvang worden de kinderen naar school gebracht.  

Bij de NSO worden de kleuters uit school gehaald, de oudere kinderen komen zelf naar de NSO.  

Op woensdag is er geen BSO. 

 

            

Tussenschoolse opvang TSO: 

 

De basisschool in Heel heeft een continurooster. De tussenschoolse opvang vindt op school plaats. 

 

Naschoolse opvang NSO: 

 

Bij de naschoolse opvang wordt per dag € 0,75 extra verrekend als voorbereidingstijd voor de leidsters. 

Deze kosten komen  niet in aanmerking voor belastingteruggave.  

 

 

 

 

 

“De SpeelArk” 

BSO de Speelark 
Sportparklaan 60 
6097 CW  Heel 
Tel. 06-10234724 
LRK nummer 148014811 
 
Bankrekening Rabobank: 
NL95 RABO 0104814799
  



 

Vakantieopvang: 

 

Tijdens de vakanties is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag opvang van 7.15 – 18.00 uur . Ouders 

betalen in vakanties de uren die ze normaal afnemen, gewoon door.  Voor deze doorbetaalde uren wordt aan 

het begin van het jaar een strippenkaart uitgeschreven, die het hele jaar, dus tot en met 31 december 

geldig blijft.  Een jaar heeft 12 weken schoolvakantie. Dus een kind dat per week 6 uur BSO afneemt, krijgt 

op jaarbasis 12 keer 6 uur op de strippenkaart, dus in dit geval 72 uur. Deze uren worden in vakanties, als 

een kind dan komt, afgeschreven. Deze strippenkaarturen kunnen eventueel ook gebruikt worden voor extra 

dagdelen of tijdens studiedagen van school. 

Als de strippenkaart vol is, dan kunnen er nieuwe strippenkaarten worden aangeschaft . Zie “Strippenkaart”.  

 

Facturering 

 

Het kinderdagverblijf factureert de verschuldigde bedragen rond de 21 ste  van de betreffende 

kalendermaand. Dit betekent dat het verschuldigde bedrag dan automatisch van uw rekening wordt 

afgeschreven (via een automatische incasso). 

Mocht de incasso niet goed gaan, dan s.v.p. binnen 1 week het bedrag zelf overboeken naar rekeningnr.  

NL95 RABO 0104814799, ten name van Kinderdagverblijf Robbedoes. Vermeld naam en factuurnummer. Als 

het bedrag niet tijdig is overgemaakt,  kan het kind per direct geweigerd worden. 

 

Strippenkaart 

Indien U van extra uren gebruik wilt maken geschiedt de betaling middels een strippenkaart. Deze 

strippenkaart vertegenwoordigt een bepaalde waarde en dient vooraf aangeschaft te worden. 

Er zijn 2 soorten strippenkaarten: 

 

Strippenkaart van 5 extra uren, prijs Euro 43,50 

Strippenkaart van 10 extra uren, prijs Euro 87,00  

 

 

 

Bovengenoemde prijzen gelden per 1-1-2023. 

 

 

 

  
 
 
      


