
Prijslijst BSO 2018

Het uurtarief voor de BSO is € 6,90. Het BSO pakket 
geldt voor 51 weken buitenschoolse opvang per jaar, 
inclusief   vakantie en vastgestelde margedagen:

Aantal
dagen Prijs per maand Uren per maand

5 € 1.311,00 190

4 € 1.048,80 152

3 € 786,60 114

2 € 524,40 76

1 € 262,20 38

Het NSO pakket. Naschoolse opvang (Géén voorschoolse 
opvang) inclusief vakantie en vastgestelde margedagen:

Aantal
dagen

Prijs per maand Uren per maand

5 € 1.003,50 145

4 € 802,40 116

3 € 601,30 87

2 € 400,20 58

1 € 201,10 29

NSO Basis Naschoolse opvang tijdens de schoolweken (40) 
inclusief vastgestelde margedagen, exclusief vakantie:

Aantal
dagen Prijs per maand Uren per maand

5 € 690,00 100

4 € 552,00 80

3 € 414,00 60

2 € 276,00 40

1 € 138,00 20

Bovenstaande prijslijsten zijn op basis van schooltijden 
tot 14.30 uur 's middags met de woensdagmiddag vrij.
Voor scholen met een continurooster waarbij de kinderen
iedere dag om dezelfde tijd uitgaan komt er 1 uur per 
afgenomen dag bij.

VSO Basis 
Aantal
dagen Prijs per maand Uren per maand

5 € 310,50 43

4 € 248,40 35

3 € 186,30 26

2 € 124,20 18

1 € 62,10 9

Prijslijst KDV 2018

Het uurtarief van de KDV is €7,40. Minimale afname 
van 1 dag per week.

Aantal dagen Prijs per maand Uren per maand
5 € 1.887,00 258

4 € 1.509,60 204

3 € 1.132,20 155

2 € 754,80 103

1 € 377,40 51

Voor mensen die  onregelmatige diensten draaien, een nul-
urencontract hebben  of anderszins behoefte hebben aan 
flexibele opvang bieden wij opvang per uur aan. 
Deze contracten  verschillen per persoon. Wilt u weten wat
we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons 
op.   

Strippenkaart voor incidentele opvang 

Little Family biedt eveneens de mogelijkheid een 
strippenkaart in te kopen voor incidentele opvang. U 
betaalt alleen voor de opvanguren die uw kind op de 
opvang heeft doorgebracht buiten de vaste uren die u 
afneemt. De verrekening gebeurt per halfuur.

De gemaakte kosten van de strippenkaart kunt u 
declareren bij de belastingdienst.

Extra opvang is alleen mogelijk als de grootte van de groep 
het op dat moment toelaat. Een strippenkaart is 1 jaar 
geldig. Het eventueel resterende bedrag komt te vervallen. 
Little Family verkoopt 2 soorten strippenkaarten:

-10 strippen voor € 45,00 geeft uw kind recht op 5
uur opvang.
-20 strippen voor € 80,00 geeft uw kind recht op 
10 uur opvang.                           

Studeert u of heeft u een uitkering met recht op 
kinderopvang?

Wij passen voor deze doelgroep ons uurtarief aan aan het 
tarief van de uitkerende instantie.

Raakt u uw baan kwijt?

U heeft  recht op een aantal maanden (na ontslagdatum) 
kinderopvangtoeslag. In deze periode kunnen we samen 
met u kijken hoe de opvang betaalbaar kan blijven.



Haal- en brengservice 
Onder bepaalde voorwaarden halen we uw kinderen van 
huis en brengen ze ook weer thuis.
We halen de kinderen tussen 7.00 en 8.00 en brengen ze 
thuis tussen 18.00 en 19.00 uur.
Kosten hiervoor zijn 10 euro per dag voor brengen en 
halen. Alleen brengen of alleen halen is 5 euro per dag. 
Deze dagen zijn alleen vooraf in te roosteren.
Op niet afgenomen ritten is geen restitutie mogelijk.
Vraag naar de voorwaarden.

Aanvullende informatie 

We brengen en halen geen kinderen bij schoolse 
activiteiten buiten de school.

Bij afwijkende haal- en brengtijden (denk aan schoolreisje 
o.i.d.) dit ruim van tevoren melden, minimaal 24 uur.

Bij afwijkende contracten (bijvoorbeeld als er tot een 
bepaalde tijd betaald wordt) geldt dat als de kinderen later 
worden opgehaald er extra tijd wordt gefactureerd. Deze 
extra tijd wordt per half uur gerekend en zal in de factuur 
van de daaropvolgende maand worden verwerkt.
Dit kan niet worden gecompenseerd door de kinderen een 
andere dag eerder op te halen.


