
1. Het bedrag dat je uiteindelijk betaalt voor je opvang, ligt lager dan het maandtarief zoals vermeld. Dit komt omdat je 
-wanneer je hiervoor in aanmerking komt- een tegemoetkoming in de opvangkosten van de Belastingdienst ontvangt: 
kinderopvangtoeslag. Deze toeslag wordt onder andere berekend aan de hand van de rijksnorm. De rijksnorm voor 
buitenschoolse opvang is € 7,02. Gebruik de rekentool op onze website om een indicatie te krijgen van je netto opvangkosten.

2. Deze maandprijs is gebaseerd op de sluitingstijd van school van 15.15 uur. Je daadwerkelijke maandprijs is afhankelijk van de 
sluitingstijd van je school. Facturatietijd is sluitingstijd school tot 18.30 uur.

3. Deze maandprijs is gebaseerd op de sluitingstijd van school van 12.00 uur. Je daadwerkelijke maandprijs is afhankelijk van de 
sluitingstijd van je school. Facturatietijd is sluitingstijd school tot 18.30 uur.

4. Bij flexibele opvang neem je elke maand minimaal twee dagdelen af. Geef voor de 15e van de maand ervoor aan ons door welke 
dagdelen je precies af wil nemen. Alleen dan zijn de aangevraagde dagdelen gegarandeerd. De spelregels voor flexibele opvang 
vind je op onze website.

Aanvulling tarieven buitenschoolse 
opvang 2020.

Weten wat jij 
precies 

gaat betalen?
Met onze rekentool maak 

je eenvoudig een 
persoonlijke berekening.

Tarieven buitenschoolse 
opvang 2020. 
Met ingang van 1 januari 2020 hanteert Skar onderstaande tarieven. In 
deze tarieven is geen rekening gehouden met de tegemoetkoming van de 
Belastingdienst. Het netto maandbedrag kinderopvang dat je uiteindelijk 
betaalt ligt daardoor lager dan het vermelde bruto maandtarief. 

52 weken arrangement.

Aantal 
uren

Bruto 
uurtarief

Bruto 
maandtarief

Ma/di/do 3,75 €  7,85 €  184,48

Woe/vrij 6,50 €  7,85 €  256,43

Extra 
mogelijkheden

Aantal 
uren

Bruto 
uurtarief

Prijs 
per keer

Extra uren/dag
ma t/m vrij €  9,05 Afh. van de uren

Vakantiedagen 11,00 €  9,05 €    99,55

Flexibel product.4

Voorschoolse opvang.

Bruto 
uurtarief

Prijs per keer

Per uur €  9,05 Afh. van de uren

40 weken Bruto 
uurtarief

Prijs 
per keer

Ma/di/woe/do/vrij €  9,05 Afh. van de uren

40 weken arrangement.

Aantal 
uren

Bruto 
uurtarief

Bruto 
maandtarief

Ma/di/do 3,75 €  9,05 €    113,13

Woe/vrij 6,50 €  9,05 €  196,08

Extra 
mogelijkheden

Aantal 
uren

Bruto 
uurtarief

Prijs 
per keer

Extra uren/dag
ma/di/woe/do/vrij €  9,05 Afh. van de uren

Vakantiedagen 11,00 €  9,05 €    99,55
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https://skar.nl/tarieven/rekentool

