
 

  

Overzicht BSO Voorweg tarieven 2019 
 

NB: Onderstaande tarieven zijn alleen van toepassing op locatie Voorweg.  

Zie voor onze overige locaties de tarievenlijsten op onze website. 

BSO 52 weken (incl. alle schoolvakanties) 

De uren per maand zijn inclusief opvang in 12 schoolvakantieweken van 7:30-18:30 uur 

1 dag per week op 

 

Opvangtijd Uren per maand Uurprijs Bedrag per maand 

Ma/di/do korte schooldag 15:15-18:30 uur 21.33 € 7,75 € 165,31 

     

BSO 48 weken 

De uren per maand zijn inclusief opvang in 8 schoolvakantieweken  van 7:30-18:30 uur.  

Er is geen opvang in week 30 t/m 33 (22 juli -16 augustus). 

1 dag per week op 

 

Opvangtijd Uren per maand Uurprijs Bedrag per maand 

Ma/di/do korte schooldag 15:15-18:30 uur 17.83 € 8,21 € 146,38 

     

BSO 40 weken (zonder vakantieopvang) 

De uren per maand zijn exclusief schoolvakanties  

1 dag per week op 

 

Opvangtijd Uren per maand Uurprijs Bedrag per maand 

Ma/di/do korte schooldag 15:15-18:30 uur 10.83 € 11,39 € 123,35 

     

Onze BSO tarieven zijn inclusief: 

- Dag verslag met foto’s 

- Uitjes en activiteiten in de vakantieweken 

- Lunch op woensdag en vrijdag en tijdens vakantiedagen 

- Verantwoorde tussendoortjes 

- Vervoer naar sportclubjes (Indien mogelijk bij genoeg aanvragen en in overleg)  

- Een ruime ruiltermijn van 6 maanden 

- Een handige App voor aanvragen en afmelden en het bijhouden van wisseldagen 

 

Naast onze standaard service biedt Les Petits ook extra diensten aan: 

Warme maaltijd  

Op een aantal locaties is het mogelijk om uw kind aan het eind van de middag een warme maaltijd te bieden. Het menu 

vindt u op onze website en in het ouderportaal. U kunt structureel of per dag bij de vestiging aangeven of uw kind hier 

gebruik van wil maken. De kosten voor de warme maaltijd zijn € 4,75 en worden (indien afgenomen) automatisch 

geïncasseerd.  

 

Extra opvang 

Studiedagen- en lesvrije dagen zijn niet bij uw contract inbegrepen. Indien u opvang wenst op deze dagen dan kunt u dit 

minimaal 3 werkdagen van te voren op de vestiging of via het ouderportaal aanvragen.  Voor een studiedag worden naast 

de vaste middag extra opvanguren berekend tegen een uurprijs van € 8,21  

Het is ook mogelijk om deze extra opvang te betalen met uw gespaarde Tegoed. Kijk voor meer informatie hierover op 

onze website: https://www.lespetits.nl/informatie/les-petits-app/.  

https://www.lespetits.nl/informatie/les-petits-app/

