Tarieven1 2020
Provincie Drenthe

Drenthe (uitgezonderd scholen Stichting Baasis)
Belastingtarief KDV
Belastingtarief BSO

2020
€ 8,17
€ 7,02

KDV 2020 Drenthe (uitgezonderd scholen Stichting Baasis)

2020

hele dag, 52 weken; 7.00 uur – 18.30 uur (11,5 uur)

€ 7,87

hele dag, 52 weken; 7.00 uur – 17.00 uur (10 uur)

€ 8,37

Halve dag opvang; 7.00 uur -12.45 of 12.45 -18.30
flexopvang (minimaal 4 dagdelen per maand)

€ 8,17

extra opvang (per dagdeel van 5,75 uur)
Peuteropvang (PO)
BSO 2020 Drenthe (uitgezonderd scholen Stichting Baasis)
52 weken tot 18.30 (incl margedagen op eigen dag)
52 weken tot 17.00 (incl margedagen op eigen dag)
40 weken tot 18.30 uur (excl margedagen)
BSO extra middag (alleen in schoolweken mogelijk)
12 weken vakantieopvang (tot 18.30)

€ 8,77
€ 8,77
€ 8,17
2020
€ 7,19
€ 7,84
€ 8,49
gelijk aan
contracttarief

VSO

€ 7,19
€ 8,49

flexopvang (minimaal 4 dagdelen per maand)

€ 8,49

Flexlocatie Lauwers 4: 3 uur per blok; minimaal 13 blokken per kwartaal

1

In geval van onenigheid over het bereken van het aantal uren, geldt dat maandbedragen leidend
zijn. Indien de Belastingdienst of anderen een ander inzicht over de urenberekening hebben, en dit
tot gevolg heeft dat de (uur)tarieven worden aangepast, dan hebben de ouders/verzorgenden geen
recht op een teruggave of schadevergoeding.
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Sluitingsdagen, vervroegde sluiting en feestdagen
Sluitingsdagen 2020
Dag na hemelvaart vrijdag 22 mei
Studiedag
woensdag 30 september
Vervroegde sluiting 2020
Donderdag 24 december om 17.00 uur
Feestdagen 2020
Nieuwjaarsdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Eerste Kerstdag

woensdag 1 januari
maandag 13 april
maandag 27 april*
dinsdag 5 mei
donderdag 21 mei
maandag 1 juni
vrijdag 25 december

*Omdat klanten die op maandag opvang afnemen, extra gedupeerd worden in de maand
april, mag 27 april 2020 geruild worden voor een andere dag in 2020. Voorwaarde is dat
u de ruildag vóór 27 april 2020 aanvraagt.
VSO: vanaf 7.00 uur (mits locatie open is) en kan alleen in combinatie met afname van
BSO.
BSO: BSO tot 17.00 uur mits de school niet later uit is dan 14.00 uur, dus ook op
woensdag/vrijdag bij vervroegde sluiting.
TSO: 40 weken abonnement €2,50 per keer of een 10 strippenkaart €2,75 per keer.
Vakantie-opvang: Opvang in hele dagen (7.30 uur – 18.30 uur). Bij afname VSO is de
vakantieopvang vanaf 7.00 uur (zonder extra kosten). Dat moet wel van tevoren door de
ouder bij de locatie worden aangegeven.
Flexibele opvang: Opvang in dagdelen (zie voor tijden KDV 52 weken hele of halve
dagen). Naschoolse opvang is van sluitingstijd school tot 18.30 uur. Vakantieopvang in
hele dagen. Niet op álle locaties wordt flexopvang geboden.
Plaatsing flexibele plaatsen is alleen mogelijk binnen de maximale aantal kindplaatsen en
samentelling van de groep. Vaste dag gaat vóór flexopvang.
Flextarief geldt ook voor “om de week opvang”. Flexopvang dient uiterlijk twee weken
voor de opvangmaand te worden aangevraagd. Margedagen worden bij flexopvang
verrekend op basis van de afgenomen dagdelen.
Administratiekosten 2020

Factuur per post (op verzoek van ouders)
Geen automatische incasso
Automatische incasso gestorneerd vanaf de 3e keer
binnen 12 maanden
Vanaf 2e wijziging plaatsingscontract binnen 12 maanden

€ 2,50 per maand
€ 2,50 per maand
€ 10,- per
stornering
€ 17,50 per
wijziging
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