Tarieven bso
Ukkie Kinderdagverblijf biedt u de mogelijkheid om zoveel opvang af
te nemen zoals u nodig heeft.
Daarvoor hebben we verschillende contractvormen samen gesteld.
Hieronder vindt u een overzicht en de bijbehorende tarieven.

Standaardcontract

Vakantiebundel

U neemt minimaal één dagdeel per week af. De opvangtijden van het standaardcontract zijn tijdens schoolweken van
maandag tot en met vrijdag vanaf einde schooltijd tot 18.30
uur. Tijdens de vakantieweken is de BSO van maandag tot en
met vrijdag van 7.30 uur tot 18.00 uur geopend.

Vakantieopvang op basis van een urenbundel.

U kunt dit contract op basis van 52 en op basis van 41 weken
(zonder opvang tijdens de schoolvakanties) afnemen.
•
•
•
•
•

Verlengde of extra opvang is mogelijk, daarvoor gelden
de tarieven flexibele uren.
Ruilen van dagen is mogelijk binnen twee weken van de
betreffende te ruilen dag.
Er geldt een opzegtermijn van één maand.

Het uurtarief van de opvang is afhankelijk van uw contract
en bedraagt € 6,74 op basis van een contract voor 52 weken.
Voor de tarieven die bij uw situatie passen, neemt u contact
op met één van onze planners via 055-5424503 of via
planning@kids-base.nl.

Losse uren
Incidentele extra uren omdat u wellicht onverwachts opvang
nodig heeft, noemen wij losse uren. U betaalt alleen de uren
die u daadwerkelijk gebruikt. Deze uren kunt u tot dezelfde
dag nog inplannen.

Deze urenbundel kunt u gedurende één schooljaar inzetten
tjidens de officiële schoolvakanties en studiedagen. Er zijn
bundels vanaf 25 uur. Op het inschrijfformulier vindt u de
diverse bundelmogelijkheden. U ontvangt het inschrijfformulier voor de vakantiebundels standaard bij uw
informative-aanvraag of na uw eerste contact met
een van onze planners
•

U kunt deze urenbundel gedurende het gehele jaar door
aanvragen en/of afnemen.

Voor de vakantiebundels geldt een uurtarief vanaf
€ 6,15 per uur
Vakantie-opvang per uur
Al vanaf € 7,79 per uur kunt u vakantieopvang
zonder contract afnemen.

Wilt u weten wat het best bij uw situatie past?
Dan kunt u contact opnemen met één van onze
planners.
Zij zijn telefonisch bereikbaar op 055-5410793 of
via planning@kinderopvangukkie.nl

Prijs per uur bedraagt € 8,79

maatwerk kinderopvang
voor elk gezin

