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BEST KIDS 
 

 
 

OVERZICHT BRUTO TARIEVEN KINDEROPVANG (0-4 jaar) 2022 
 
Openingsdagen 52 weken, 5 dagen per week, maandag t/m vrijdag. Het kindercentrum is 

gesloten op studiedagen, algemeen erkende feestdagen, carnavalsmaandag en 
de vrijdag na Hemelvaart. Voor de algemeen erkende feestdagen en 
Carnavalsmaandag geldt dat deze dagen niet kunnen worden geruild of 
ingehaald, er vindt ook geen restitutie van betaling plaats. Paasmaandag, 
Pinkstermaandag, de vrijdag na Hemelvaart en studiedagen (maximaal 2 dagen 
per jaar) kunnen worden geruild of ingehaald conform de ruilregeling 2020.  

 
Openingstijden Hele dagen van 7.30 uur tot 18.00 uur, halve dagen van 7.30 uur tot 13.00 

(ochtend) of van 12.30 tot 18.00 uur (middag). Verlengde halve dagopvang: 
Ochtend van 7.00 tot 13.00 uur, middag van 12.30 tot 18.30 uur 
Verlengde hele dagopvang: hele dag van 07.00 tot 18.30 uur 
 

Tarieven Kinderopvang (0-4 jaar) Tarief 2022 per uur 
Hele dag  € 9,94 per uur 
Halve dag  €10,38 per uur 
Verlengde opvang  €10,61 per half uur 
Incidentele opvang  € 9,94 per uur 
 

Brengen/halen Kinderen worden ’s ochtends gebracht tussen 7.30 en 9.00 uur 
Kinderen worden tussen de middag opgehaald tussen 12.30 en 13.00 uur. 
Kinderen worden aan het eind van de dag opgehaald tussen 17.00 en 18.00 uur. 
Voor verlengde opvang gelden afwijkende breng- en haaltijden. 
 

Aanbod Wij bieden hele en halve dagopvang aan, al dan niet verlengd. Minimale afname 
is 1 hele dag, daarbij kunnen naar wens hele of halve dagen afgenomen worden. 
Er wordt verantwoorde voeding en tussendoortjes aangeboden. Ouders 
verzorgen zelf de luiers of voeding in geval van allergieën/intoleranties. 
 
Incidentele opvang is opvang, die niet vooraf contractueel is vastgelegd. 
Incidentele opvang is, in tegenstelling tot contractuele opvang, niet 
gegarandeerd. Incidentele opvang is altijd afhankelijk van de mogelijkheden die 
het kindercentrum op een bepaalde dag heeft.    
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Voorwaarden Op alle diensten en leveringen van Best 4 Kids BV zijn de Algemene Voorwaarden 
van toepassing. De Algemene Voorwaarden kunt u vinden op onze website 
www.best4kids-dehoeve.nl  
 

Contracten Overeenkomsten starten per overeengekomen ingangsdatum en eindigen op de 
dag dat het kind 4 jaar wordt. Kinderopvangcontracten zijn tussentijds opzegbaar 
met een opzegtermijn van één maand. 
 

OVERZICHT TARIEVEN BUITENSCHOOLSE OPVANG 
 

Tarieven 2022 Buitenschoolse opvang (BSO): € 9,62 per uur 
Voorschoolse opvang (VSO)*: €9,62 per uur 
Incidentele opvang: €9,62 per uur 
Vakantieopvang (gedurende de schoolvakantie), 4 hele dagen: €387,77 per kaart 
 

BSO  BSO is buitenschoolse opvang gedurende de schoolweken en tijdens de 
schoolvakanties. Per contractdag wordt uw kind daarnaast nog twee schoolvrije 
dagen (bijvoorbeeld op een studiedag van de leerkracht) per jaar door ons 
opgevangen. Inclusief voeding en vervoer. Ouders verzorgen zelf voeding in geval 
van allergieën/intoleranties. Tijdens schoolvakanties en schoolvrije dagen 
brengen ouders hun kind. 

 Kinderen worden tijdens vakanties en schoolvrije dagen ’s ochtends gebracht 
tussen 7.30 en 9.00 uur. 
Kinderen worden aan het eind van de dag opgehaald tussen 17.00 en 18.30 uur. 

 
VSO* Voorschoolse opvang wordt aangeboden aan de ouders van basisschool Sint 

Martinus (Welten), mits er een hele BSO-dag wordt afgenomen. Ouders brengen 
hun kind tussen 7.30 - 8.15 uur naar de BSO, locatie Best 4 Kids – De Hoeve. De 
kinderen krijgen indien gewenst een klein ontbijt aangeboden en worden om 
8.15 uur naar school gebracht. Ouders halen aan het eind van de dag bij de eigen 
BSO-locatie hun kinderen op, tussen 17.00-18.30 uur.  
 

BSO Vakantieopvang BSO Vakantieopvang is 4 dagen hele dagen opvang per vakantieweek, van 
07.30-18.30 uur, inclusief een exclusief (thematisch) activiteitenaanbod en 
voeding. Ouders verzorgen zelf voeding in geval van allergieën/intoleranties. Op 
welke dagen deze 4 dagen worden afgenomen, is naar wens. Ouders brengen 
hun kind naar de BSO waar vakantieopvang wordt aangeboden (locatie 
Binnenstad of De Hoeve), aan het einde van de dag worden ze daar tussen 17.00 
en 18.30 uur ook weer opgehaald. 
 

Basisscholen Kinderen kunnen, zonder meerkosten, worden opgehaald van enkele 
basisscholen in de buurt. De locatiemanager van Best 4 Kids – De Hoeve 
informeert u graag over de mogelijkheden. 
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Openingsdagen Tijdens de schoolweken en vakantieweken is de BSO geopend van maandag t/m 
vrijdag, behalve op de algemeen erkende feestdagen en de jaarlijks 
aangekondigde sluitingsdagen (zie de Algemene Voorwaarden). Op onverwachte 
schoolvrije schooldagen kan een BSO-aanbod verzorgd worden, mits er 
voldoende personeel beschikbaar is.  

 
Openingstijden Tijdens de schoolweken kunt u gebruik maken van de buitenschoolse opvang 

vanaf eindtijd school tot 18.30 uur. Tijdens vakantieweken kunt u gebruik maken 
van de buitenschoolse opvang van 07.30 uur tot 18.30 uur. Een hele dag 
vakantieopvang omvat 11 uur per dag.  

 
Voorwaarden Op alle diensten en leveringen van Best 4 Kids BV zijn de Algemene Voorwaarden 

van toepassing. De Algemene Voorwaarden kunt u vinden op onze website 
www.best4kids-dehoeve.nl 
 

Contracten BSO-overeenkomsten en VSO-overeenkomsten starten per overeengekomen 
ingangsdatum en eindigen op de laatste schooldag van de basisschoolperiode 
(groep 8). BSO-contracten zijn net als kinderopvangcontracten (0-4 jaar) 
tussentijds opzegbaar met een opzegtermijn van één maand. 
 

Facturering De kosten van de BSO en de VSO worden zowel tijdens de schoolweken als 
tijdens de vakantieweken op maandbasis gefactureerd, volgens een gemiddeld 
aantal opvang-uren-systematiek. Daardoor betaalt men elke maand bij 
benadering hetzelfde bedrag. Neemt men alleen het vakantieaanbod af, dan 
wordt dit in 1x gefactureerd. 

 Per contractdag kan men zonder meerkosten gebruik maken van twee 
schoolvrije dagen. Wanneer de lesvrije dag op een contractdag valt en men al 
gebruik heeft gemaakt van de ‘eigen’ schoolvrije dagen, dan wordt het verschil in 
rekening gebracht (reguliere opvanguren aangevuld tot 11 uur). Deze 
opvanguren worden apart in rekening gebracht als incidentele opvang. 


