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Quadrant

Prijslijst Quadrant Kindercentra 2018
BUITENSCHOOLSE OPVANG
Onderstaande diensten met bijbehorende prijzen zijn bij de voorschoolse opvang afhankelijk van de
begintijd van de school van uw kind en bij de naschoolse opvang van de eindtijd.

Voorschoolse opvang
(uurtarief € 7,30)

Openingstijd (schoolweken)

Per maand

Aantal uren

1 ochtend

07.00 - 08.30

€ 37,41

5:08

1 ochtend

07.00 - 08.45

€ 43,65

5:59

Openingstijd (schoolweken)

Per maand

Aantal uren

1 middag

11.45 - 18.30

€ 168,36

23:03

1 middag

12.00 - 18.30

€ 162,12

22:13

1 middag

12.15 - 18.30

€ 155,89

21:21

1 middag

13.00 - 18.30

€ 137,18

18:48

1 middag

14.00 - 18.30

€ 112,24

15:23

1 middag

14.30 - 18.30

€ 99,77

13:40

1 middag

14.45 - 18.30

€ 93,53

12:49

1 middag

15.00 - 18.30

€ 87,30

11:57

1 middag

15.15 - 18.30

€ 81,06

11:06

Vakantie opvang

Openingstijd

Per dag (11 uur)

7.30 - 18.30

€ 80,30

7.30 - 18.30

€ 83,60

7.30 - 18.30

€ 94,60

Naschoolse opvang
(uurtarief € 7,30)

met vroegboekkorting
(uurtarief € 7,30)
reguliere vakantietarief
(uurtarief € 7,60)
incidentele vakantieopvang






De tarieven zijn inclusief verantwoorde tussendoortjes, drinken, vers fruit, georganiseerde activiteiten, sport
en uitjes.
Alle weken geopend m.u.v. de nationaal erkende feestdagen
De kosten van voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantieopvang worden maandelijks gefactureerd.
Combinaties van diensten zijn mogelijk.
Facturen ontvangt u gratis per e-mail. Op uw verzoek wordt de factuur per post verstuurd. De kosten zijn dan € 5,00
per maand.

OPVANG I.V.M. CALAMITEITEN EN STUDIEDAGEN

Is alleen mogelijk wanneer u een contract bij ons heeft afgesloten.

Is mogelijk bij inschrijving vooraf van minimaal 6 kinderen. Deze inschrijving is bindend voor de afrekening.

Deze vorm van opvang wordt aangeboden tegen de reguliere prijs, waarvoor ook kinderopvangtoeslag kan worden
verkregen.
INCIDENTEEL RUILEN
Quadrant biedt de mogelijkheid om eens een keer van opvangdag te ruilen. U heeft hier geen recht op, wij bieden dit als
service. De uitgebreide spelregels leest u in ons welkomboekje.
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INCIDENTELE OPVANG

Is alleen mogelijk wanneer u een contract bij ons heeft afgesloten.

Is alleen mogelijk in overleg met het kindercentrum. De incidentele opvang wordt
aangeboden tegen het reguliere tarief van de dienst.

Voor incidentele opvang kan ook kinderopvangtoeslag worden verkregen.
VAKANTIEOPVANG
Vakantieopvang is alleen mogelijk in de schoolvakanties zoals gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
voor regio Midden.
De gekozen dagen/weken geeft u vooraf op d.m.v. het vakantieplanningsformulier t.b.v. het contract voor 2018. Deze wordt
automatisch naar u gemaild als u een BSO-contract heeft of afsluit en staat binnenkort op onze webpagina vakantieopvang.
Vroegboekkorting  actieprijs
Is uw vakantieplanningsformulier voor 1 februari 2018 binnen bij de afdeling Klantenservice dan komt u in aanmerking voor de
vroegboekkorting. Het tarief per jaar is dan gebaseerd op € 7,30 in plaats van € 7,60 per uur.
INCIDENTELE VAKANTIEOPVANG
Wanneer u meer vakantieopvang nodig heeft dan u in het vakantiecontract heeft aangegeven, dan kunt u Incidentele
vakantieopvang aanvragen. Deze wordt gegarandeerd bij een inschrijving van minimaal 2 weken voor aanvang van de vakantie.
De inschrijving is bindend voor de afrekening. Latere inschrijvingen zijn op aanvraag en kunnen niet altijd gehonoreerd worden.
Incidentele vakantieopvang wordt aangeboden als een hele dag tegen een vaste prijs van € 94,60 per keer. Voor incidentele
vakantieopvang kan ook kinderopvangtoeslag worden verkregen.
KINDEROPVANGTOESLAG AANVRAGEN
Kinderopvangtoeslag vraagt u zelf aan via www.toeslagen.nl. Voor uw aanvraag vindt u in bovenstaande tabel de vaste
maandprijs, het gemiddeld aantal uren per maand en het uurtarief.
Let op: u moet kinderopvangtoeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin u recht op de toeslag heeft. Vraagt u dit
later aan, dan loopt u een deel van de toeslag mis.
TAXI
Wanneer uw kind tussen de BSO-locatie en de school vervoerd wordt met een door Quadrant verzorgde taxi, dan wordt € 7,50
per rit per kind in rekening gebracht. De verrekening vindt plaats binnen het desbetreffende contract. Niet gereden taxiritten
worden niet verrekend.
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