
Prijsoverzicht Kidscasa Kinderopvang 
Buitenschoolse opvang (BSO) 

De BSO is gesloten tussen Kerst en Oud & Nieuw en is 51 weken per jaar geopend. 

51 weken opvang       € 6,71 per uur 
Opvang op een vaste dag gedurende gehele jaar, ook tijdens vakanties   

(Geen opvang tussen Kerst en Oud & Nieuw)  

 

48 weken opvang       € 7,03 per uur  
Opvang op een vaste dag gedurende gehele jaar ook tijdens vakanties 

(Geen opvang tussen Kerst en Oud & Nieuw en 3 aaneengesloten weken in 

de zomervakantie geen opvang) 

41 weken opvang       € 7,72 per uur 
Opvang op een vaste dag uitsluitend tijdens 41 schoolweken  

(Geen opvang tijdens vakanties) 

Voorschoolse opvang 
Vanaf 7.00 of 7.30 uur tegen hetzelfde uurtarief als het afgenomen BSO pakket. 

 

Vakantie opvang       € 7,72 per uur 
Opvang tijdens een vaste dag per week uitsluitend tijdens vakanties  

 

Flexibele opvang       € 7,72 per uur 
Opvang op wisselende dagen met een vast aantal gemiddelde uren per week. 

 

Strippenkaart incidentele opvang   € 7,72 per uur 
Met de strippenkaart is het mogelijk om incidenteel opvang af te nemen in de  

schoolweken of vakanties. Het aantal uren per strip is afhankelijk van de opvang  

die afgenomen wordt (VSO, namiddag of vakantiedag).  

 

 

Strippenkaart incidentele verlenging bestaand dagdeel met 1 uur 
Voor het incidenteel vervroegen of verlengen van een vast dagdeel  

tegen hetzelfde uurtarief als het afgenomen BSO pakket. 

Toelichting 
Bovenstaande prijzen zijn bruto prijzen. U kunt via de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen 
waardoor de netto kosten veel lager uitvallen. U kunt dit berekenen op: www.toeslagen.nl 

Uitgangspunten 
 Minimaal 1 afnamemoment per week 
 Extra afgenomen dagen en/of dagdelen worden achteraf in rekening gebracht. 
 Wij hanteren de schoolvakanties zoals deze zijn vastgesteld door het ministerie van OCW. 
 Al onze tarieven zijn inclusief vervoer in een straal van 2 km. rondom de BSO locatie. 
 Voor het 51 en 48 weken pakket gelden in de vakanties afwijkende tijden. Hier dient ook een keuze 

in te worden gemaakt. 

WWW.KIDSCASA.NL U BETAALT IN 2017  

NETTO GEMIDDELD 6%  

MINDER DAN IN 2016! 

KIJK OP  

WWW.TOESLAGEN.NL 
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