
 

 

 

   Tarieven BSO Het Honk 2023 

 

 
 
Pakket 1 
Dit pakket berekenen wij over 40 weken. Bij dit pakket is het in principe niet mogelijk om extra opvang af te nemen 

in de vakantie of extra vrije dagen van school zoals bijvoorbeeld studiedagen. Wanneer u toch van een extra dag 

opvang gebruik wilt maken dan wordt hier € 9,60 per uur voor berekend. 

Pakket 1 Uren per dag   Uurtarief   Maandtarief per dag 

BSO kort excl. 
vakantie 

3.5 
(15.00-18.30) 

€ 8,30 € 96,83 

BSO lang excl. 
vakantie 

6.5 
(12.00-18.30) 

€ 8,30 € 179,83 

 
Pakket 2 
Dit pakket wordt over 50 weken berekend en is inclusief 10 weken vakantieopvang. De kosten voor de 

vakantieopvang zijn in dit pakket al doorberekend en u betaald maandelijks een vast bedrag. De vakantieopvang 

wordt dus niet meer apart in rekening gebracht. 

In zowel pakket 1 als pakket 2 zitten extra uren van vrije dagen van school zoals studiedagen e.d. niet inbegrepen. 

Dit wordt wanneer u hier gebruik van wilt maken apart in rekening gebracht. U kunt voor deze dagen per mail 

extra opvang aanvragen, maar u bent niet altijd verzekerd van een plek. Dit is afhankelijk van personeelsplanning 

en beschikbaarheid.   

Pakket 2 Uren per dag   Uurtarief   Maandtarief per dag 

BSO kort incl.  
vakantieopvang  
vanaf 7.30 uur 

3.5 uur + 7.5 
vakantie uren 
(07.30-18.30) 

€ 8,30 € 172,91 

BSO kort incl. 
vakantieopvang 
vanaf 8.00 uur 

3.5 uur + 7 
vakantie uren 
(08.00-18.30) 

€ 8,30 € 169,46 

BSO lang incl 
vakantieopvang 
vanaf 7.30 uur 

6.5 + 4.5 
vakantie uren 
(07.30-18.30) 

€ 8,30 € 255,91 

BSO lang incl. 
vakantieopvang 
vanaf 8.00 uur 

6.5 + 4 
vakantie uren 
(08.00-18.30) 

€ 8,30 € 252,46 

 

40  arrangement weken voorschoolse opvang (VSO) BSO Het Honk (4-12 jaar)                                                                                                   
Alleen te combineren met minimaal één keer in de week naschoolse opvang  

Pakket VSO Uren per dag   Uurtarief  Maandtarief per dag 

VSO 1.25 € 8,30 € 34,58 

 

Hebt u naar aanleiding van deze pakketten en tarieven nog vragen en/of opmerkingen dan staan wij u graag te 

woord. 


