
Pakket 

BSO 

52  

weken 

49  

weken 

46  

weken 

Exclusief 

pakket 

Vakantie 

pakket 

Flex  

pakket 

VSO 

pakket 

Voorwaarden van 

de benoemde 

pakketten, 

zie informatie BSO 

 

Inclusief  

wegbrengen en 

ophalen 

 

Mendelweg BSO 

voor alle  scholen in  

Boskoop West 

 

Overslag BSO voor 

 alle  scholen in  

Boskoop Oost  

 

Bodegraven voor 

alle scholen in  

Bodegraven 

 

Gegarandeerde 

opvang gedurende 

het hele jaar op vaste 

dagen en op één 

vaste groep 

 

Ruilen of inhalen van 

een gemiste dag is 

mogelijk volgens de 

voorwaarden op onze 

website 

  

Inclusief 1 gratis 

studiedag 

(alleen voor Boskoop) 

Gegarandeerde 

opvang gedurende 

49 weken in het 

jaar op vaste 

dagen en op één 

vaste groep 

 

Beperkt ruilen 

mogelijk m.u.v. 

studiedagen 

 

Studiedagen 

worden extra 

afgenomen 

 

Afname per week 

en niet in losse 

dagen 

 

Gegarandeerde 

opvang gedurende 46 

weken in het jaar op 

vaste dagen en op 

één vaste groep 

 

Beperkt ruilen mogelijk 

m.u.v. studiedagen 

 

Studiedagen worden 

extra afgenomen 

  

Afname per week en 

niet in losse dagen 

 

Gegarandeerde 

opvang gedurende 

40 weken in het jaar 

op vaste dagen en 

op één vaste groep 

 

Geen ruildagen 

mogelijk 

 

Studiedagen worden 

extra afgenomen 

 

Afname per week en 

niet in losse dagen 

 

Gegarandeerde 

opvang gedurende 

de reguliere 12 

weken 

schoolvakantie in 

Midden Holland 

 

Geen ruildagen 

mogelijk 

 

Studiedagen 

afnemen mogelijk  

 

Vraag naar de 

mogelijkheden, 

denk aan 

 

Opvang mogelijk 

gedurende 52 

weken, plaatsing 

is afhankelijk van 

beschikbaarheid 

op de groepen 

 

Aantal dagen 

staat vast – dagen 

flexibel af te 

nemen 

 

 

Opvang  

's morgens 

voor 

schooltijd. De 

kinderen 

worden door 

ons naar 

school toe 

gebracht 

Boskoop 

Uurtarief 2018 
€ 7,20 € 7,94 € 8,25 € 8,34 € 7,20 € 8,10 

€ 11,48 

per keer 

Bodegraven 

Uurtarief 2018 
€ 7,31 € 7,99 € 8,25 € 8,34 € 7,31 € 8,10 

€ 11, 48 

per keer 
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Pakket 

KDV 

52  

weken 

42 

weken 

Flex  

pakket 

Voorwaarden van de 

benoemde pakketten 

 

1 dag Boskoop 

= 11 uur 

 

1 dag Bodegraven 

= 10,5 uur 

 

Gegarandeerde 

opvang gedurende 

het hele jaar op 

vaste dagen  

 

Ruilen of inhalen 

van een gemiste 

dag is mogelijk 

volgens de 

voorwaarden op 

onze website 
 

 

Gegarandeerde 

opvang gedurende 

42 weken in het jaar 

op vaste dagen  

 

Beperkt ruilen 

mogelijk 

 

Afname per week 

en niet in losse 

dagen 

 

Vraag naar de 

mogelijkheden. 

 

Opvang gedurende 

52 weken mogelijk 

 

Dagen flexibel af te 

nemen, aantal 

dagen per week 

staat vast 

 

Groep afhankelijk 

van 

beschikbaarheid 

 

Boskoop 

Uurtarief 2018 
€ 7,30 € 8,04 € 8,10 

Bodegraven 

Uurtarief 2018 
€ 7,37 € 8,01 € 8,10 
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Pakket 

PSZ 

Éénverdieners 

2 dagdelen per 

week 

Éénverdieners 

2 dagdelen per 

week 

Tweeverdieners 

 

 

 

Voorwaarden van de benoemde 

pakketten 

 

Openingstijden PSZ 

 

Maandag t/m donderdag 

 

8:45 – 11:45 uur 

 

6 weken  zomervakantie 

worden niet aan u doorberekend 

 

 

 

 

Brutoloon Boskoop 

< € 34.000 

 

Brutoloon Bodegraven 

In overleg 

 

U komt in aanmerking 

voor een tegemoetkoming 

en declaratie via uw 

gemeente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutoloon Boskoop 

> € 34.000 

 

Brutoloon Bodegraven 

> € 24.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweeverdieners vallen 

onder kinderopvang. 

 

Dit wordt berekend over 

een standaard gemiddeld 

aantal uren per maand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boskoop & Bodegraven 

Uurtarief 2018 

 

€ 7,37 

 

€ 75,00 

per maand 
€ 7,37 

mailto:info@het-tuinhuis.nl
mailto:info@het-tuinhuis.nl
mailto:info@het-tuinhuis.nl

