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Naschoolse opvang tijdens schoolweken op vaste dagen: een kort dagdeel is 3 uur en lang
dagdeel 6 uur. Per kwartier is verlenging eindtijd bij te kopen.
Scholen gaan op diverse tijden uit. De opvangtijd gaat in op het moment dat de school uit is,
vanaf die tijd wordt er 3 of 6 uur maximaal opgevangen.
Buitenschoolse opvang compleet (vso, nso, vakantie vakantie-opvang en adv-studiedagen
opvang), minimale afname 4 x per week.
Vakantieopvang. U koopt op jaarbasis een aantal dagen (minimaal 10 uur per dag) en zet deze
flexibel in. Dit tegoed kan ook gebruikt worden voor Adv en Studiedagen.
Flexibele opvang voor als u onregelmatige werktijden heeft (op sommige locaties)
Voorschoolse opvang (op sommige locaties)

Buitenschoolse opvang Compleet
6,69 per uur
Wij hebben hier op jaarbasis een gemiddelde voor genomen en zijn uitgekomen op 6 uur per dag.
Dit pakket is af te nemen voor 4 of 5 vaste dagen per week (104 of 130 uur per maand).
Losse pakketten, die u kunt samenstellen naar behoefte:
Naschoolse opvang (3 of 6 uur per dag) 7,19 per uur
Voorschoolse opvang (1 uur per dag)
7,19 per uur
Vakantie-opvang (10 uur per dag)
7,19 per uur
Kwartier extra eindtijd
7,19 per uur
Kort dagdeel is 3 uur per keer, gemiddeld 10 uur per maand (40 weken gedeeld door 12 mnd)
Lang dagdeel is 6 uur per keer, gemiddeld 20 uur per maand (40 weken gedeeld door 12 mnd)
Vakantiedag is 10 uur per dag, gemiddeld 0,833 per maand
Extra eindtijd per kwartier
* Berekening van de uren en prijs:
U geeft het aantal gemiddelde uren in een heel getal door aan de belasting. In de contracten en facturen zullen uren en
minuten staan, dus als er 43,20 staat betekent dit dat u 43 uur en 20 minuten heeft afgenomen. Als u dit terug wilt
rekenen naar het factuurbedrag dient u de uurprijs te nemen en het aantal uren terug te rekenen naar honderdste. Dus
de 20 minuten is dan 33% van 60 minuten.

