
Quadrant/prijzen 2020  Quadrant 
D 1.1.1.4 b 

1/2 
 

Prijslijst Quadrant Kindercentra 2020 
 
 

BUITENSCHOOLSE OPVANG GOUDA - BODEGRAVEN - ZUIDPLAS 
 

Onderstaande diensten met bijbehorende prijzen zijn bij de voorschoolse opvang afhankelijk van de 

begintijd van de school van jouw kind en bij de naschoolse opvang van de eindtijd van de school. 

VSO* 
(uurtarief € 8,25) 

Openingstijd 
(schoolweken) 

Per maand Aantal uren 

1 ochtend 07.00 - 08.30 € 42,28 5:08 

1 ochtend 07.00 - 08.45 € 49,33 5:59 

BSO** 52 weken 
(uurtarief €  7,65) Openingstijd (52 weken) Per maand (gemiddeld) Aantal uren (gemiddeld) 

1 middag + hele dag in de schoolvakanties 11.45 - 18.30 € 256,28 33:30 

1 middag + hele dag in de schoolvakanties 12.00 - 18.30 € 249,90 32:40 

1 middag + hele dag in de schoolvakanties 12.15 - 18.30 € 243,53 31:50 

1 middag + hele dag in de schoolvakanties 13.00 - 18.30 € 224,40 29:20 

1 middag + hele dag in de schoolvakanties 14.00 - 18.30 € 198,90 26:00 

1 middag + hele dag in de schoolvakanties 14.15 – 18.30 € 192,53 25:10 

1 middag + hele dag in de schoolvakanties 14.30 - 18.30 € 186,15 24:20 

1 middag + hele dag in de schoolvakanties 14.45 - 18.30 € 179,78 23:30 

1 middag + hele dag in de schoolvakanties 15.00 - 18.30 € 173,40 22:40 

1 middag + hele dag in de schoolvakanties 15.15 - 18.30 € 167,03 21:50 

BSO schoolweken 
(uurtarief €  8,25) 

Openingstijd 
(schoolweken) 

Per maand Aantal uren 

1 middag  11.45 - 18.30 € 190,27 23:38 

1 middag 12.00 - 18.30 € 183,22 22:12 

1 middag 12.15 - 18.30 € 176,17 21:21 

1 middag 13.00 - 18.30 € 155,03 18:48 

1 middag 14.00 - 18.30 € 126,84 15:23 

1 middag  14.15 – 18.30 € 119,80 14:31 

1 middag 14.30 - 18.30 € 112,75 13:40 

1 middag 14.45 - 18.30 € 105,70 12:49 

1 middag 15.00 - 18.30 € 98,66 11:57 

1 middag 15.15 - 18.30 € 91,61 11:06 

* VSO: voorschoolse opvang 
** BSO: naschoolse opvang 
 
 

  

Vakantie- en incidentele opvang Openingstijd Per dag (11 uur) 

Vakantieopvang (contract) 7.30 - 18.30 € 94,60 

incidentele opvang (vakantie- of studiedag) 7.30 - 18.30 € 107,25 
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 De tarieven zijn inclusief verantwoorde tussendoortjes, drinken, vers fruit, georganiseerde 

activiteiten, sport en uitjes.  

 Alle weken geopend m.u.v. de nationaal erkende feestdagen 

 Combinaties van diensten zijn mogelijk 

 De kosten van vso, bso en vakantieopvang worden maandelijks vooraf gefactureerd. 

 Facturen ontvang je gratis per e-mail. Op jouw verzoek kunnen de facturen per post 

verstuurd worden. De kosten zijn dan € 5,00 per maand. 

 

VAKANTIEOPVANG  

Vakantieopvang is alleen mogelijk in de schoolvakanties zoals gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl  voor regio Midden. We 

volgen daarbij zoveel mogelijk de schoolvakanties van de school van jouw kind. 

Indien je geen (52 weken) contract hebt dan kun je vakantieopvang los bij ons inkopen. Ook voor opvang alleen tijdens de 

vakanties kan je een apart contract afsluiten. Dit kan voor 3 tot 12 weken – voor 1 tot 5 dagen per week - en alles daar tussenin. 

Het vakantiecontract kan je tot uiterlijk 5 weken voor de start van elke vakantie afsluiten.  De gekozen dagen/weken geef je 

vooraf op d.m.v. het vakantieplanningsformulier t.b.v. het contract voor 2020. Je betaalt in dit vakantiecontract € 94,60 per 

afgenomen vakantiedag en de kosten worden verdeeld over de nog te factureren maanden van het lopende kalenderjaar 

gefactureerd. Deze vakantiedagen worden  gegarandeerd bij een inschrijving van minimaal 3 weken voor aanvang van de 

vakantie. De inschrijving is bindend voor de afrekening. Latere inschrijvingen (tarief incidentele opvang) zijn op aanvraag en 

kunnen niet altijd gehonoreerd worden. Het kan zijn dat we verschillende locaties samenvoegen en jouw kind in de 

schoolvakantie op een andere locatie opvangen. Dit wordt bepaald op basis van het aantal aanwezige kinderen. 

 

Indien je binnen de periode van 5 weken voor de start van de vakantie opvang wilt regelen, dan kan dat alleen op aanvraag tot 

drie weken voorafgaand aan de start van de vakantie en dan geldt het tarief incidentele opvang. Deze wordt in een keer 

achteraf gefactureerd. Of het door kan gaan is onder andere afhankelijk van het aantal kinderen op de groep ten opzichte van 

het aantal medewerkers. Aanvragen doe je via een medewerker op de groep. Voor het annuleren van zowel reguliere als 

incidentele opvang geldt ook een opzegtermijn van een maand. Voor incidentele (vakantie)opvang kan ook 

kinderopvangtoeslag worden verkregen.  

 

Het vakantieplanningsformulier wordt automatisch naar je gemaild als u een BSO-contract heeft of afsluit en staat binnenkort op 

onze webpagina vakantieopvang. 

 

 

INCIDENTELE OPVANG I.V.M. CALAMITEITEN EN STUDIEDAGEN 

 Is alleen mogelijk wanneer je een contract bij ons hebt afgesloten.  

 Indien je een 52 weken contract hebt dan zijn de studiedagen inclusief 

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

 Deze vorm van opvang wordt aangeboden tegen het tarief incidentele opvang, waarvoor ook kinderopvangtoeslag 

kan worden verkregen. 

 

INCIDENTEEL RUILEN 

Quadrant biedt de mogelijkheid om eens een keer van opvangdag te ruilen. Je hebt hier geen recht op, wij bieden dit als 

service. De uitgebreide spelregels lees je in ons welkomboekje.  

 

KINDEROPVANGTOESLAG AANVRAGEN 

Kinderopvangtoeslag vraag je zelf aan via www.toeslagen.nl. Voor je aanvraag vind je in bovenstaande tabel de vaste 

maandprijs, het gemiddeld aantal uren per maand en het uurtarief. 

Let op: je moet kinderopvangtoeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin je recht op de toeslag hebt. Vraag je 

dit later aan, dan loop je een deel van de toeslag mis. 

 

TAXI  

Wanneer jouw 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. 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/
https://www.quadrantkindercentra.nl/onze-opvang/vakantie-opvang/
https://www.quadrantkindercentra.nl/wp-content/uploads/2017/10/Welkomboekje_web.pdf
../../../Gebruikers/Hoofdkantoor/Afdeling%20klantenservice%20&%20communicatie/Manager%20klantenservice%20&%20communicatie/word%20docs%20kwaliteit%20handboek/www.toeslagen.nl

