
PAKKETTEN & TARIEVEN BSO NATURELUUR
KIES HET OPVANGPAKKET DAT HET BESTE BIJ U EN UW KIND PAST!

BSO COMPLEET PAKKET (52 WEKEN)
Zoekt u optimaal gemak én wilt u het hele jaar verzekerd zijn van 

opvang? Kies dan voor het BSO compleet pakket. Handig, want dan 

hoeft u niet elke vakantie of op elke dag dat de school dicht is uw 

opvang te regelen. 

 Uurtarief van € 8,12

 52 weken gegarandeerde opvang op contractdag(en) 

 bij tijdige aanmelding

 Incidentele extra opvang tegen hetzelfde uurtarief

 Inclusief vervoer van school naar de BSO

 Opvang tijdens schoolweken, vakanties en schoolvrije 

 (studie)dagen 1

Dit complete pakket biedt opvang tijdens:

 Alle schoolweken van eindtijd school tot 18.00 uur op 

 contractdag(en)

 Alle schoolvakanties op contractdag(en) of iedere andere 

 gewenste dag
 1

 Roostervrije (studie)dagen van 07.30 uur tot 18.00 uur op 

 contractdag(en)

 Mogelijkheid opvang vanaf 07.00 uur en 18.30 uur indien   

 gewenst

Extra opvang nodig?
Het is mogelijk om naast uw contractdag(en) extra opvang aan te vra-

gen. Een extra middag is mogelijk als er plek is op de groep. De kosten 

hiervoor worden op een volgende factuur in rekening gebracht of uit het 

ruilpotje gehaald.

Vakantie-opvang
De vakantie-opvang kan plaatsvinden op een van onze bso locaties 

waarbij de kinderen van onze bso locaties samen een groep vormen. 

We brengen minimaal de gereserveerde tijd in rekening plus evt. 

extra afgenomen tijd. Uiterlijk 24 uur van tevoren kan de opvangtijd 

nog worden aangepast. De Bso vakantie opvang is minimaal 4 uur 

aaneengesloten per dag.

Hoe berekent u uw persoonlijke maandtarief? 2

A)  Aantal uur vanaf eindtijd school tot 18.00 uur X bruto uur  

 tarief X 40 schoolweken

B)  12 vakantieweken  X 11 uur X uurtarief 1

C)  Tel de bedragen van A en B op en deel door 12 termijnen

Niet gebruikte vakantie uren komen aan het eind van het betreffende 

kalenderjaar te vervallen en worden niet gecrediteerd. Te veel ge-

bruikte vakantie uren worden middels een eindfactuur in februari van 

het jaar erop gefactureerd

BSO SCHOOLWEKEN PAKKET (40 WEKEN)
Heeft u alleen opvang nodig tijdens schoolweken? Dan is het school-

weken pakket wellicht iets voor u. Uw kind komt in de vakanties niet 

naar de opvang dus u hoeft dit ook niet te betalen. Uw kind kan wel 

komen tijdens vakanties met het pakket BSO Schoolvakantie.

 Uurtarief van € 8,67

 40 schoolweken gegarandeerde opvang op contractdag(en)

 Incidentele extra opvang tegen hetzelfde uurtarief

 Inclusief vervoer van school naar de BSO

 Opvang tijdens schoolweken , opvang tijdens 

 schoolvakanties mogelijk

Het schoolweken pakket biedt opvang tijdens:

 Alle schoolweken van eindtijd school tot 18.00 uur op 

 contractdag(en)

 Mogelijkheid opvang vanaf 7.00 uur en 18.30 uur indien 

 gewenst

Extra opvang nodig of toch opvang nodig in vakanties?
Het is mogelijk om naast uw contractdag(en) extra opvang aan te 

vragen. Een extra middag is mogelijk als er plek is op de groep. Wilt 

uw kind toch meedoen met onze leuke activiteiten in de vakantie? 

Dat kan! Opvang tijdens vakanties op willekeurige dag naar keuze op 

aanvraag. De tijd die berekend wordt is minimaal de gereserveerde tijd 

en eventuele extra opvangtijd. De kosten voor extra opvang worden op 

een volgende factuur in rekening gebracht of uit het ruilpotje gehaald.

Hoe berekent u uw persoonlijke maandtarief? 2

A)  Aantal uur vanaf eindtijd school - 18.00 uur X uurtarief 

 X 40 schoolweken

B)  Deel het bedrag door 10 termijnen

De facturen van deze opvang krijgt u maandelijks van september tot 

en met juni. In Juli en Augustus vindt er geen incasso plaats.

Natureluur biedt verschillende pakketten aan met bijbehorende tarieven. In deze tarieven is geen rekening gehouden met de 
tegemoetkoming van de Belastingdienst. Het bedrag dat u uiteindelijk betaalt is dus meestal lager dan het tarief zoals vermeld. 
Bij onze BSO’s kunt u een opvangpakket kiezen dat het beste bij u en uw kind past. Er zijn ook combinaties mogelijk.
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1 Het gaat hierbij om de schoolvakanties die zijn vastgesteld door het 

Ministerie van Onderwijs en geldig zijn voor de regio Zuid.

2 De uurtarieven zijn brutobedragen. Door de kinderopvangtoeslag 

van de belastingdienst betaal je netto vaak een stuk minder per uur



BSO SCHOOLVAKANTIE PAKKET

Wilt u alleen opvang afnemen tijdens schoolvakanties? 1 Dan kunt u 

kiezen voor een BSO schoolvakantie pakket. Dit kan bijvoorbeeld ook 

als uw kind normaal geen BSO bij ons afneemt maar het leuk vindt 

om tijdens vakanties wel te komen.

 Uurtarief van € 8,67

 Incidentele opvang tijdens vakanties op willekeurige dag naar 

 keuze op aanvraag

Het BSO schoolvakantiepakket biedt opvang tijdens:

 Schoolvakanties van 07.00 tot 18.30 uur op willekeurige dagen 

 op aanvraag

 De tijd die berekend wordt is minimaal de gereserveerde tijd  

 en eventuele extra opvangtijd

De vakantieopvang dient u minimaal 4 weken vóór de vakantie aan 

te vragen. De opvang kan plaatsvinden op één van onze bso locaties 

waarbij de kinderen van onze bso locaties samen een groep vormen. 

Uiterlijk 24 uur van tevoren kan de opvangtijd nog worden aangepast.

1 Het gaat hierbij om de schoolvakanties die zijn vastgesteld door het 

Ministerie van Onderwijs en geldig zijn voor de regio Zuid.

2 De uurtarieven zijn brutobedragen. Door de kinderopvangtoeslag 

van de belastingdienst betaalt u netto vaak een stuk minder per uur.

BSO FLEX PAKKET O.B.V. 0 UREN

Weet u niet hoeveel en welke dagen u af wilt nemen omdat u 

bijvoorbeeld wisselende diensten heeft, dan is het BSO Flex pakket 

waarschijnlijk de beste oplossing. Ook voor erg afwijkende tijden op 

vaste dagen is dit pakket de beste oplossing. Met het BSO fl ex pakket 

bepaalt u zelf hoeveel en wanneer u opvangdagen afneemt. Dat mag 

per week verschillen. Voorafgaand aan de opvangmaand geeft u in 

het ouderportaal door wanneer u deze in wilt zetten. Uw kind komt 

minimaal 2 uur aaneengesloten na school, minimaal 1 uur voor school 

en minimaal 4 uur aaneengesloten tijdens vakantiedagen. 

 Uurtarief van € 9,23

 Opgeven moet vóór de 15e van de maand voor de maand erop

 Inclusief vervoer van school naar de BSO

 Opvang tijdens schoolweken, vakanties en schoolvrije 

 (studie)dagen 1

Het BSO Flex pakket biedt opvang tijdens:

 Alle schoolweken van eindtijd school tot 18.00 uur

 Alle schoolvakanties van 07.30 uur tot 18.00 uur  1

 Roostervrije (studie)dagen van 07.30 uur tot 18.00 uur

 Mogelijkheid opvang vanaf 7.00 uur en 18.30 uur indien 

 gewenst

De kosten worden in de maand opvolgend aan de opvangmaand 

in rekening gebracht. De gereserveerde kosten worden minimaal in 

rekening gebracht, plus de evt. extra afgenomen uren.

Onze fl ex opvang hanteert geen minimale afname per week of per 

maand. Bij geen wekelijkse afname kunnen we echter een fl explek 

niet garanderen, maw uw kind dient dus wekelijks wel minimaal 1 

maal te komen. Dit mag op wisselende dagen zijn.

1 Het gaat hierbij om de schoolvakanties die zijn vastgesteld door het 

Ministerie van Onderwijs en geldig zijn voor de regio Zuid.

AL ONZE PAKKETTEN ZIJN INCLUSIEF:
* gezonde hapjes en drankjes

* gezonde maaltijd tussen de middag bij een hele dag of lange middag

* activiteiten en uitstapjes 

* tijdens de vakanties een uitdagend vakantieprogramma
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VSO PAKKET (40 SCHOOLWEKEN)

Heeft u voorschoolse opvang (VSO) nodig? Dan kunt u een VSO pakket 

nemen. 

 Te combineren met een BSO compleet, schoolweken 

 of fl ex pakket

 Tegen hetzelfde uurtarief als combinatie pakket

 40 schoolweken gegarandeerde VSO opvang op 

 contract- of fl exdag(en)

 Incidentele extra VSO tegen hetzelfde tarief als 

 combinatie pakket

 Inclusief vervoer naar school

 Opvang vanaf 07.00 uur tijdens schoolweken 

Het VSO pakket biedt opvang tijdens:

 Alle schoolweken vanaf  07.00 uur

Extra opvang nodig?
Het is mogelijk om naast uw contractdag(en) extra opvang aan te 

vragen. Extra VSO is mogelijk als er plek is op de groep. De kosten 

hiervoor worden op een volgende factuur in rekening gebracht of uit 

het ruilpotje gehaald.

U kunt uw kind brengen vanaf 07.00 uur. Er wordt minimaal 1 uur in 

rekening gebracht. Deze opvang vóór schooltijd bieden we alleen als 

meerdere kinderen op dezelfde dag van dezelfde school hier gebruik 

van willen maken.

Hoe berekent u uw persoonlijke maandtarief? 2

A)  Eén uur X uurtarief X 40 schoolweken.

B)  Deel het bedrag door 12 termijnen.

C)  Tel de bedragen van het VSO pakket en het 

 combinatiepakket bij elkaar op.

2 De uurtarieven zijn brutobedragen. Door de kinderopvangtoeslag 

van de belastingdienst betaal je netto vaak een stuk minder per uur

BSO NATURELUUR 

NA SCHOOLTIJD

Zodra de school van uw kind uit is haalt Natureluur de 

kinderen op van school en brengt ze naar de locatie. 

Kinderen kunnen worden opgehaald tussen 17.30 uur en 

18.00 (of 18.30) uur (eerder ophalen is natuurlijk mogelijk). 

Natureluur biedt korte en lange middagen na schooltijd 

aan.

BSO NATURELUUR TIJDENS 

SCHOOLVAKANTIES 

Tijdens schoolvakanties is het heerlijk op de BSO. 

We hebben immers de hele dag de tijd. We gaan 

dus veel leuke dingen doen met een gevarieerd 

activiteitenaanbod. Natureluur is geopend tijdens de 

schoolvakanties van 07.00 tot 18.00 (of 18.30) uur. Kinderen 

kunnen worden gebracht vanaf 07.00 uur tot 09.00 

uur en worden opgehaald tussen 17.30 uur en 18.00 (of 

18.30) uur. Een halve dag vakantieopvang is ook mogelijk. 

U geeft minimaal 4 weken van te voren de gewenste 

opvangdagen en de gewenste haal- en brengtijd door in 

het ouderportaal. We brengen altijd de gereserveerde tijd 

in rekening plus de evt. extra afgenomen tijd. Zo betaalt u 

nooit teveel. De opvang kan plaatsvinden op een van onze 

bso locaties waarbij de kinderen van onze bso locaties 

samen een groep vormen.
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BSO NATURELUUR TIJDENS ROOSTERVRIJE (STUDIE)DAGEN

Tijdens een studiedag kan er bij Natureluur opvang worden afgenomen als er meerdere kinderen opvang nodig hebben. 

Kinderen kunnen worden gebracht vanaf 07.00 uur tot 18.00 (of 18.30) uur. Deze opvang kan plaatsvinden op een van onze bso 

locaties indien er meerdere scholen een studiedag hebben.
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BSO NATURELUUR TIJDENS 

INCIDENTELE EXTRA OPVANG
Het is mogelijk om naast uw overeenkomst extra opvang 

af te nemen. Een extra middag of dag is alleen mogelijk 

als er plek is op de groep. Dit is onder meer afhankelijk van 

de groepssamenstelling en de aanwezige pedagogisch 

medewerkers. De kosten hiervoor worden op een volgende 

factuur in rekening gebracht.

BSO NATURELUUR GESLOTEN
Natureluur is gesloten op de offi cieel erkende feestdagen, 

carnavalsmaandag en een keer per vijf jaar op Bevrijdings-

dag volgens de cao Kinderopvang. Hierover wordt u tijdig 

door ons geïnformeerd. 

WAT NEEMT UW KIND MEE NAAR 

BSO NATURELUUR?
Als uw kind naar BSO Natureluur komt willen wij graag dat 

er op de locatie rubber laarzen staan (of tijdens winterse 

dagen snowboots) met de naam van het kind op de hak 

aan de buitenzijde van de laars met watervaste stift.

Een speelbroek is ook mogelijk als u dat prettig vindt. Deze 

leggen we bij Natureluur en kan uw kind bij aankomst 

zelf aantrekken. Indien deze vies is neemt u de broek mee 

en kan deze de volgende keer weer mee terug worden 

genomen. Ook in de broek aan de binnenzijde graag de 

naam van uw kind.

KOM EN BELEEFDE WERELD VANNATURELUUR !
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