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Tarieven 2020

Tijden Per dag Bruto dagprijs Uurtarief

Extra schoolmiddag, vanaf einde schooltijd € 9,04

1 hele dag vanaf 08.30 10 € 90,04 € 9,04

Tijden (in vakantieweken 1 dag van 8.30-18.30) Gemiddeld uren per maand Bruto maandprijs Uurtarief

1 korte middag vanaf 15.00  (josef, distelvlinder e.a scholen) 16,66 129,28 € 7,76

1 korte middag vanaf 14.30  (praathuis, montessori) 18,33 142,24 € 7,76

1 korte middag vanaf 14.00  (ONS, KWA) 20,00 155,20 € 7,76

1 lange middag vanaf 13.00  (werfklas) 23,33 181,04 € 7,76

1 lange middag vanaf 12.00  26,66 206,88 € 7,76

Tijden Gemiddeld uren per maand Bruto maandprijs Uurtarief

1 korte middag vanaf 15.00  (josef, distelvlinder e.a scholen) 12,50 107,25 € 8,58

1 korte middag vanaf 14.30  (praathuis, montessori) 14,16 121,49 € 8,58

1 korte middag vanaf 14.00  (ONS, KWA) 15,83 135,82 € 8,58

1 lange middag vanaf 13.00  (werfklas) 19,16 164,39 € 8,58

1 lange middag vanaf 12.00  22,50 193,05 € 8,58

Tijden Per dag Bruto dagprijs Uurtarief

1 hele dag vanaf 08.30 10 € 77,60 € 7,76

Op een Fuutmiddag, een extra ochtend tot einde schooltijd € 7,76

Studiedagen:
* Uiterlijk 3 weken voor een studiedag aanvragen.
* Korte termijn aanvragen worden alleen gehonoreerd indien de groepsgrootte het toelaat.
* Ingeplande aanvragen die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd worden in 
rekening gebracht.

Tijden Per dag Bruto dagprijs Uurtarief

1 hele dag vanaf 08.30 10 € 77,60 € 7,76

Vaste opvang, 45 weken: 
* 40 schoolweken EN hele dagen tijdens 5 ‘kleine’ schoolvakantie weken. 
* Gesloten: tussen kerst en oud en nieuw. 

Vaste opvang, 40 weken:
* 40 schoolweken.

Zomervakantie, flexibel:
* 6 weken geopend.
* Uiterlijk 4 weken voor de start van de zomervakantie dagen aanvragen. 
* Korte termijn aanvragen worden alleen gehonoreerd indien de groepsgrootte het toelaat. 
* Ingeplande aanvragen die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd worden in 
rekening gebracht.

Incidentele opvang:
* Een extra naschoolse middag of een incidentele kleine schoolvakantie dag
* Korte termijn aanvragen worden alleen gehonoreerd indien de groepsgrootte het toelaat.
* Ingeplande aanvragen die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd worden in 
rekening gebracht.



Facturatie
Na afloop van iedere maand tref je de factuur aan in het ouderportaal. Het jaarbedrag, dat is 
opgebouwd uit ofwel 40 weken opvang per jaar ofwel 45 weken per jaar, is gemiddeld over 
12 maanden. Zodoende versturen we iedere maand een factuur met een vast maandbedrag, 
ook in juli en augustus. 

Facturatie in de zomervakantie
De kosten voor de naar behoefte aangevraagde opvang in de zomervakantie wordt achteraf 
gefactureerd. Omdat in de maanden juli en augustus de vaste maandkosten van het vaste 
pakket gewoon doorlopen is het totaalbedrag in de maanden juli, augustus, september hoger. 
Vergeet niet een wijziging door te geven van het totaal aantal uren in juli en aug via 
toeslagen.nl 

Plaatsing en opzegging
Plaatsingen kunnen op iedere dag van de maand ingaan. Om op te zeggen stuurt u een e-
mail naar Kinderhuis de Fuut. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. U kunt op elke dag 
van de maand een opzegging doen. De opvang eindigt niet automatisch op de twaalfde 
verjaardag van het kind.

Automatische incasso
Betaling geschiedt eens per maand aan het einde van de maand per automatische incasso.

Incidentele opvang
Incidentele opvang (zoals losse vakantiedagen, studiedagen of gewoon extra middagen) wor-
den in de erop volgende maand bijgeschreven op de factuur. 

Bruto/netto kosten
Bovenstaande prijzen zijn bruto prijzen. Met een proefberekening op de website van de 
belastingdienst: www.toeslagen.nl kun je heel gemakkelijk uitrekenen wat de netto kosten 
voor buitenschoolse opvang zullen zijn. Alle uren tellen mee, dus ook van vakantieopvang, 
incidentele opvang en studiedagopvang. 

Let op; bij afname van meer of minder uren, zorg dat je binnen 3 maanden de wijziging 
doorgeeft aan de belastingdienst.

Berekening uren
Kinderhuis de Fuut berekent de hoeveelheid uren per middag aan de hand van de uitkom-
tijd van de school van uw kind)eren). Bij elke middag tellen we daar 15 minuten voorberei-
dingstijd bij op. Op vakantiedagen rekenen we geen voorbereidingstijd. Een naschoolse 
middag of een vakantiedag wordt berekend tot einde openingstijd; 18.30.

Prijzen zijn inclusief eten en drinken, vervoer uit school en naar speellocaties, diverse activitei-
ten, een lager leid(st)er-kind ratio.

Ruilen
Bij vaste opvang geldt dat ruilen kan als de groepsgrootte het toelaat en de middag/dag 
binnen 1 week (7 dagen voor of na een afwezige middag/dag) geruild wordt. 
Nationale feestdagen mogen binnen 1 kalenderjaar geruild worden muv de kerstdagen en 
oudjaarsdag, deze dagen vallen binnen onze sluitingsweek (we berekenen 5 ipv 6 kleine 
schoolvakanties in ons 45 weken contract)
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