
Tarieven Simba dagopvang en BSO 2023 (berekend voor één dag per week)

In ons tarievenoverzicht staan bruto bedragen vermeld. Het maximaal te vergoeden

uurtarief door de Belastingdienst is € 9,12  (DO) en € 7,85 (BSO). De nettokosten kunt u 

berekenen in onze rekentool https://kdvsimba.nl/inschrijving-en-plaatsing/tarieven/

De kosten zijn inclusief luiers, gangbare voeding, vers fruit, lunch, extra's & activiteiten.

Vermelding van de uurtarieven betekent niet dat u per uur opvang kunt afnemen.  

Opvang soort
Uren per 

maand
Uurtarief

Prijs per 

maand Prijs per keer
Dagopvang 

Dagopvang hele dag 7.30-18.00 uur 45,5 € 9,33 € 424,52 € 97,97

Dagopvang halve dag* 23,83 € 9,55 € 227,61 € 52,53

Verlengde opvang (op aanvraag)                                                

7.00-7.30 uur -half uur tarief- 2,17 € 5,03 € 21,80 € 5,03

Peuteropvang Blinkerd** (KOT plek***) 14,54 € 8,97 € 130,47 € 35,88

Voor dagopvang geldt een minimale afname van 1 hele dag. 

*Vanaf 2023 bieden wij het product halve dagopvang niet meer aan bij nieuwe aanvragen.

**Voor de 1ste twee  ochtenden geldt het tarief van 8,97. Vanaf de 3de ochtend 9,33

BSO

Uren per 

maand
Uurtarief

Prijs per 

maand Prijs per keer
Voorschoolse opvang 7.30-8.30 uur 3,33 € 9,44 € 31,44 € 9,44

Verlengde opvang (op aanvraag)                                         

7.00-7.30 uur (52 wkn) -half uur tarief- 2,17 € 5,03 € 21,80 € 5,03

NSO korte middag excl. vakantieopvang 11,67 € 9,55 € 111,45 € 33,43

NSO korte middag  incl. vakantieopvang 22,17 € 8,71 € 193,10 n.v.t

NSO lange middag excl. vakantieopvang 20 € 8,34 € 166,80 € 50,04

NSO lange middag incl. vakantieopvang 30,5 € 7,93 € 241,87 n.v.t

Verlengde opvang op aanvraag: 40 schoolweken of 12 vakantieweken ook mogelijk.

De uren en prijs per maand voor NSO zijn gebaseerd op schooltijden van 12.00 en 14.30 uur. 

Een andere schooltijd geeft een andere maandprijs.

Bij NSO inclusief ontvangt u extra (zonder kosten) 28 uur studiedaguren per kalenderjaar.

Vakantieopvang

Uren per 

maand
Uurtarief

Prijs per 

maand Prijs per keer
Vakantieopvang hele dag 7.30-18.00 uur 10,5 € 8,71 € 91,46 € 91,46

Vakantieopvang halve dag 5,5 € 8,91 € 49,00 € 49,00

Voor alleen vakantieopvang geldt een minimale afname van 1 jaar.

Bij dit product ontvangt u extra (zonder kosten) 28 uur studiedaguren per kalenderjaar.

ADV / Studiedagen variabel € 8,71 variabel variabel

Heeft u NSO excl. Vakantieopvang? Of heeft u  uw 28 uur al gebruikt (bij de inclusief variant)?  

Dan worden er kosten berekend voor een studiedag (de uren die buiten het contract 

voor VSO of NSO vallen). 

Tijdens afwezigheid door ziekte/vakantie betaalt u door, uw plaats blijft tenslotte gereserveerd.

U kunt aan dit tarievenoverzicht geen rechten ontlenen.

Er kunnen kleine afrondingsverschillen optreden ten opzichte van bovenstaande tarieven.

***KOT = Kinderopvangtoeslag, beide ouders werken. 
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