
 
 
 
 
 

 

Overzicht BSO tarieven 2022 

BSO 52 weken: uurprijs: € 8,93 (incidenteel € 9,56) 

De uren per maand zijn inclusief opvang in 12 schoolvakantieweken van 7:30-18:30 uur (11 uur per dag) 

Korte middag, school uit om: 

 

Uren per maand voor 1 dag per week Maandbedrag 

14:00 uur 26,05 uur € 232,66 

14:15 uur 25,22 uur € 225,19 

14:30 uur 24,38 uur  € 217,72 

 
14:45 uur 23,54 uur € 210,25 

15:00 uur 22,71 uur € 202,79 

15:15 uur 21,87 uur € 195,32 

Lange middag, school uit om: Uren per maand voor 1 dag per week Maandbedrag 

11:45 uur 33,58 uur € 299,87 

12:00 uur 32,74 uur € 292,40 

12:15 uur 31,91 uur € 284,94 

12:30 uur 31,07 uur € 277,47 

13:00 uur 29,40 uur € 262,53 

BSO 48 weken: uurprijs € 9,56 (incidenteel 9,56) 

De uren per maand zijn inclusief opvang in 8 schoolvakantieweken van 7:30-18:30 uur (11 uur per dag).  

Er is geen opvang in week 30 t/m 33 (25 juli t/m 19 augustus 2022). 

Korte middag, school uit 

om: 

 

Uren per maand voor 1 dag per week Maandbedrag 

14:00 uur 22,39 uur € 214,02 

14:15 uur 21,55 uur € 206,02 

14:30 uur 20,71 uur € 198,03 

 
14:45 uur 19,88 uur € 190,03 

15:00 uur 19,04 uur € 182,04 

15:15 uur 18,21 uur € 174,04 

Lange middag, school uit 

om: 

Uren per maand voor 1 dag per week Maandbedrag 

11:45 uur 29,91 uur € 285,97 

12:00 uur 29,08 uur € 277,98 

12:15 uur 28,24 uur € 269,98 

12:30 uur 27,40 uur € 261,99 

13:00 uur 25,73 uur € 246,00 

BSO 40 weken (zonder vakantieopvang), uurprijs: 12,50 (incidenteel 9,56) 

De uren per maand zijn exclusief schoolvakanties. 

Korte middag, school uit 

om: 

 

Uren per maand voor 1 dag per week Maandbedrag 

14:00 uur 15,05 uur € 188,17 

14:15 uur 14,22 uur € 177,72 

14:30 uur 13,38 uur € 167,26 

 
14:45 uur 12,54 uur € 156,81 



 
 
 
 
 

15:00 uur 11,71 uur € 146,35 

15:15 uur 10,87 uur € 135,90 

Lange middag, school uit 

om: 

Uren per maand voor 1 dag per week Maandbedrag 

11:45 uur 22,58 uur € 282,25 

12:00 uur 21,74 uur € 271,80 

12:15 uur 20,91 uur € 261,35 

12:30 uur 20,07 uur € 250,89 

13:00 uur 18,40 uur € 229,99 

Onze BSO tarieven zijn inclusief: 

- Vervoer van school naar de BSO  

- Uitjes en activiteiten in de vakantieweken 

- Lunch op woensdag en vrijdag en tijdens vakantiedagen 

- Verantwoorde tussendoortjes 

- Vervoer naar sportclubjes (Indien mogelijk en in overleg)  

 

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 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 € 5,05 en worden (indien afgenomen) 

automatisch geïncasseerd. 

Kinderkapper 

Op een aantal locaties komt één keer in de zes tot acht weken een kinderkapster van Hej Klippa langs om 

kinderen in een voor hen vertrouwde omgeving te knippen. U kunt bij de vestiging aangeven als u hier een 

keer gebruik van wilt maken. Een knipbehandeling kost €18,50 en wordt (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 1 week van te voren via het ouderportaal aanvragen.  Voor een studiedag worden 

naast de vaste middag extra opvanguren berekend tegen een uurprijs van € 9,56.  

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

hierover in de OuderApp > Mijn locatie. 

 

https://hejklippa.com/

