Strippenkaart Tarieven 2020
BSO’s in Noordwijk
kiezen wat past
Je kunt zelf kiezen hoeveel strippen je wilt aanschaffen. Bij aanschaf in één keer van 10
strippen krijg je 5% korting en bij 15 dagen of meer 10% korting. De korting geldt per
gezin. Als je bijvoorbeeld in één keer voor twee kinderen 5 strippen per kind aanschaft,
krijg je de korting van 5%.

tarieven 2020
Voor BSO’s in Noordwijk gelden de volgende tarieven:

Korting
Per dag

Uurtarief

Uren/
dag

Totale prijs

€ 9,35

11

€ 102,86

Vanaf 10 strippen

5%

€ 8,88

11

€ 976,80

Vanaf 15 strippen

10%

€ 8,42

11

€ 1.389,30

kinderopvangtoeslag
De hierboven genoemde tarieven zijn bruto kosten. SKOL werkt onder de Wet Kinderopvang,
wat betekent dat ouders gebruik kunnen maken van de Kinderopvangtoeslag via de
Belastingdienst. De daadwerkelijke – netto – kosten is het bedrag dat aan SKOL wordt
betaald min de kinderopvangtoeslag. Deze toeslag is inkomensafhankelijk. Voor een
proefberekening kan je terecht op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen. Om je een
indruk te geven van de netto kosten staat hieronder een voorbeeld van het inclusief plus
contract voor één dag per week. De bedragen in het overzicht zijn de kosten per maand.

Alle prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.

gezamenlijk toetsingsinkomen

bruto
per maand

netto
per maand
1e kind

2e en
volgende

Tot € 25.188

€ 215,05

€ 33

€ 33

1x modaal € 36.500

€ 215,05

€ 46

€ 35

2x modaal € 73.000

€ 215,05

€ 87

€ 42

3x modaal € 109.500

€ 215,05

€ 133

€ 52

4x modaal € 146.000

€ 215,05

€ 152

€ 65

De netto kosten berekeningen zijn indicatief en gaan ervan uit dat het maximum aantal uren
waarover kinderopvangtoeslag kan worden ontvangen niet wordt overschreden. Aan de
berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

vakanties
SKOL hanteert de volgende (officiële) vakanties voor het jaar 2020:
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie

21
22
25
18
17
19

december 2019 t/m 5 januari 2020
februari t/m 1 maart 2020
april t/m 10 mei 2020
juli t/m 30 augustus 2020
oktober t/m 25 oktober 2020
december 2020 t/m 2 januari 2021

openingsdagen
SKOL is op alle doordeweekse dagen open, behalve op officiële feestdagen en tussen Kerst en
Oud en Nieuw. In 2020 zijn we gesloten op de volgende dagen:
Nieuwjaarsdag
2e Paasdag
Hemelvaartsdag
Bevrijdingsdag

1 januari 2020
13 april 2020
21 mei 2020
5 mei 2020

2e Pinksterdag
1e Kerstdag
2e Kerstdag

1 juni 2020
25 december 2020
26 december 2020

schrijf je in
Klik op de onderstaande link om direct naar het inschrijfformulier te gaan.
http://www.skolkinderopvang.nl/inschrijven

Alle prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.

