
 
 

 
All-in pakket per dag 
Buitenschoolse opvang op vaste dagen voor gemiddeld 51 weken per jaar  
(berekend op gem. 40 schoolweken en 11 vakantieweken plus één margedag van 10,5 uur)  
 

Opvang vanaf einde 
schooltijd tot 18:30 uur 

Uren per 
jaar 

Gem. aantal 
uren 

p/maand 

Gem. prijs 
p/maand 

Uurtarief 

Vanaf 11:30 tot 18:30 uur 406,00 33,83  € 255,44  € 7,55 

Vanaf 12:00 tot 18:30 uur 386,00 32,17  € 242,86  € 7,55 

Vanaf 12:15 tot 18:30 uur 376,00 31,33  € 236,57  € 7,55 

Vanaf 12:30 tot 18:30 uur 366,00 30,50  € 230,28  € 7,55 

Vanaf 13:00 tot 18:30 uur 346,00 28,83  € 217,69  € 7,55 

Vanaf 13:30 tot 18:30 uur 326,00 27,17  € 214,07  € 7,88 

Vanaf 14:00 tot 18:30 uur 306,00 25,50  € 200,94  € 7,88 

Vanaf 14:15 tot 18:30 uur 296,00 24,67  € 194,37  € 7,88 

Vanaf 14:30 tot 18:30 uur 286,00 23,83  € 187,81  € 7,88 

Vanaf 14:45 tot 18:30 uur 276,00 23,00  € 191,82  € 8,34 

Vanaf 15:00 tot 18:30 uur 266,00 22,17  € 184,87  € 8,34 

Vanaf 15:15 tot 18:30 uur 256,00 21,33  € 177,92  € 8,34 

Vanaf 15:30 tot 18:30 uur 246,00 20,50  € 170,97  € 8,34 

 

Extra producten voor ouders met het all-in pakket (mits er plek is op de groep): 
• Incidentele opvang tijdens de 40 schoolweken: € 11,10 per uur vanaf einde schooltijd tot 18:30 uur 

• Incidentele opvang hele dag tijdens de 11 vakantieweken € 116,55 per dag (€ 11,10 per uur) 
 

Schoolwekenpakket per dag 
Buitenschoolse opvang op vaste dagen voor gemiddeld 40 weken per jaar  
(berekend op gem. 40 schoolweken plus één margedag van 10,5 uur)  
 

Opvang vanaf einde 
schooltijd tot 18:30 uur 

Uren per 
jaar 

Gem. aantal 
uren 

p/maand 

Gem. prijs 
p/maand 

Uurtarief 

Vanaf 11:30 tot 18:30 uur 290,50 24,21 € 228,04 € 9,42 

Vanaf 12:00 tot 18:30 uur 270,50 22,54 € 212,34 € 9,42 

Vanaf 12:15 tot 18:30 uur 260,50 21,71 € 204,49 € 9,42 

Vanaf 12:30 tot 18:30 uur 250,50 20,88 € 196,64 € 9,42 

Vanaf 13:00 tot 18:30 uur 230,50 19,21 € 180,94 € 9,42 

Vanaf 13:30 tot 18:30 uur 210,50 17,54 € 177,70 € 10,13 

Vanaf 14:00 tot 18:30 uur 190,50 15,88 € 160,81 € 10,13 

Vanaf 14:15 tot 18:30 uur 180,50 15,04 € 152,37 € 10,13 

Vanaf 14:30 tot 18:30 uur 170,50 14,21 € 143,93 € 10,13 

Vanaf 14:45 tot 18:30 uur 160,50 13,38 € 148,46 € 11,10 

Vanaf 15:00 tot 18:30 uur 150,50 12,54 € 139,21 € 11,10 

Vanaf 15:15 tot 18:30 uur 140,50 11,71 € 129,96 € 11,10 

Vanaf 15:30 tot 18:30 uur 130,50 10,88 € 120,71 € 11,10 

 
Extra producten voor ouders met het schoolwekenpakket (mits er plek is op de groep): 

• Incidentele opvang tijdens 40 schoolweken: € 11,10 per uur vanaf einde schooltijd tot 18:30 uur 

• Incidentele opvang hele dag tijdens de 11 vakantieweken: € 116,55 per dag (€ 11,10 per uur) 

 
  

Tarieven 2022 
Buitenschoolse opvang 



Vakantiewekenpakket 
Buitenschoolse opvang op vaste dagen voor uitsluitend de schoolvakantieweken: 

 

Opvang vanaf 8:00 tot 18:30 uur 
tijdens de 11 vakantieweken 

Uren per 
jaar 

Prijs per dag Uurtarief 

Vakantieweken 115,50 € 79,28 € 7,55 

 

Extra producten voor ouders met het vakantiewekenpakket (mits er plek is op de groep): 
• Incidentele opvang tijdens 40 schoolweken: € 11,10 per uur vanaf einde schooltijd tot 18:30 uur 

• Incidentele opvang hele dag tijdens de 11 vakantieweken: € 116,55 per dag (€ 11,10 per uur) 
 

Voorschoolse opvang op vaste dagen 1 
Voorschoolse opvang op vaste dagen in combinatie met BSO 
 

Opvang voor school tot begin schooltijd 
of start BSO in vakantieweken (inclusief 
ontbijt) 

Uren per 
jaar 

Gem. aantal 
uren p/maand 

Gem. prijs 
p/maand 

Uurtarief 

All-in v.a. 7:30 uur (51 weken) 45,50 3,79 € 31,62 € 8,34 

Schoolweken v.a. 7:30 uur (40 weken) 40,00 3,33 € 27,80 € 8,34 

All-in v.a. 7:00 uur (51 weken) 71,00 5,92 € 49,35 € 8,34 

Schoolweken v.a 7:00 uur (40 weken) 60,00 5,00 € 41,70 € 8,34 

 

Tarieven   

• De tarieven zijn all-in (inclusief voeding, fruit, tussendoortjes, activiteiten op de groep). 

• De minimale afname is één dag. 

• Bij de belastingdienst kunt u een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Raadpleeg 
www.toeslagen.nl. 

• Om de netto kosten te berekenen kunt u een proefberekening maken met onze rekentool die terug te 
vinden is op onze website. 

• Per opvangdag hebben wij één margedag van 10,5 uur bij de uren opgeteld. U ontvangt deze uren in het 
Ruiltegoed om tijdens een margedag in te zetten. Deze opvanguren worden meegenomen bij de 
belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag. De BSO gaat open als er minimaal 3 kinderen gebruik 
maken van de extra opvang. Zie ook de leveringsvoorwaarden. 

• De tarieven voor het all-in pakket, het schoolwekenpakket en het vakantiepakket zijn afgestemd op het 
schoolrooster van uw kind. Op schooldagen zijn dat de opvanguren tussen de eindtijd van de school en 
de sluiting van de buitenschoolse opvang. Op vakantiedagen wordt opvang geboden van 08:00 uur tot 
18:30 uur. Raadpleeg uw contract of prijsblad voor de exacte bedragen en uren. 

 

Collectieve sluitingsdagen 
De collectieve sluitingsdagen voor 2022 zijn vastgesteld op 27, 28, 29 en 30 december 2022. Deze dagen zijn 
niet doorberekend in de tarieven. De feestdagen vallen op 18 april, 27 april, 26 mei, 6 juni en 26 december 2022. 
Mocht u op een feestdag opvang afnemen, wordt deze dag automatisch na de feestdag bijgeschreven bij het 
Ruiltegoed. 
 

Belangrijke contractvoorwaarden 
Op al onze aanbiedingen zijn de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang en de Leveringsvoorwaarden van 
Hero kindercentra van toepassing. Deze zijn terug te vinden op www.herokindercentra.nl . 
 

Belangrijke contractvoorwaarden zijn:  

1. Er geldt een schriftelijke opzegtermijn van 1 maand bij een gehele of gedeeltelijke opzegging. Er is 

sprake van opzegging vanaf het moment dat de plaatsing is gestart. Opzegging dient schriftelijk of per e-

mail te gebeuren via plaatsing@herokindercentra.nl; 

2. Er is sprake van annulering als een plaatsingsovereenkomst vóór de ingangsdatum van de plaatsing 

wordt geannuleerd. Annuleert u binnen 1 maand vóór de datum waarop de plaatsing zou ingaan, dan 

zijn de annuleringskosten gelijk aan de verschuldigde betaling voor 1 maand, met een minimum van € 

75,00. Annuleert u meer dan 1 maand voor de datum waarop de plaatsing zou ingaan dan zijn de 

annuleringskosten € 75,00. Annuleren dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. 

3. Betaling is altijd per automatische incasso. 

4. Het wijzigen van pakketvorm is alleen mogelijk per de eerste dag van elk kalenderjaar. Vóór 1 december 

kunt u de wijziging via plaatsing@herokindercentra.nl aanvragen. 

 
1 Voorschoolse opvang wordt op een aantal locaties aangeboden. Zie onze website voor meer informatie. 
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