
 

Tarievenoverzicht 2021 

Buitenschoolse opvang KOM.MIJN 

Inie Minie en Maxie b.v. 

Onderstaand vindt u de bruto tarieven die wij hanteren voor buitenschoolse opvang  KOM.MIJN.  Bij 

onderstaande tarieven is geen rekening gehouden met kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Op 

de site van de belastingdienst: http://www.toeslagen.nl/reken/toeslagen, kunt u een proefberekening 

maken, zodat u een beeld krijgt wat de netto kosten voor uw gezin zullen zijn. Zie ook onze 

vergelijkingstabel bruto – netto tarieven kosten kinderopvang. 

 

Pakket 52 weken =40 weken (voor schoolse opvang en) naschoolse opvang + 12 weken  

vakantieopvang  (inclusief studiedagen school) 

Dagdeel uurprijs Maandprijs Uren per 
maand 
 

VSO (7.00-8.30) +NSO kort 
(14.45-18.30) + vakantieopvang 
(7.00-18.00) 

€ 7,27 € 207,07 28,5 

VSO (7.00-8.30) +NSO lang 
(12.15-18.00) + vakantieopvang 
(7.00-18.00) 

€ 7,27 € 255,51 35,17 

NSO kort (14.45-18.30) + 
vakantieopvang (8.00-18.00) 

€ 7,27 € 163,48 22,5 

NSO lang (12.15-18.00) + 
vakantieopvang (8.00-18.00) 

€ 7,27 € 211,92   29,17 

 

Pakket 46 weken = 40 weken (voor schoolse opvang en) naschoolse opvang + 6 weken  

vakantieopvang   

Dagdeel uurprijs Maandprijs Uren per 
maand 
 

VSO (7.00-8.30) +NSO kort 
(14.45-18.30) + vakantieopvang 
(7.00-18.00) 

€ 7,44 € 171,17 23 

VSO (7.00-8.30) +NSO lang 
(12.15-18.00) + vakantieopvang 
(7.00-18.00) 

€ 7,44 € 220,77 29,67 

NSO kort (14.45-18.30) + 
vakantieopvang (8.00-18.00) 

€ 7,44 € 130,24 17,5 

NSO lang (12.15-18.00) + 
vakantieopvang (8.00-18.00) 

€ 7,44 € 179,84   24,17 

 

 



 

 

Pakket 40 weken Naschoolse opvang (NSO)/ 40 weken voorschoolse opvang (VSO) 

Dagdeel uurprijs Maandprijs Uren per 
maand 
 

VSO (7.00-8.30) en NSO kort 
(14.45-18.30) of 
( woe en vrij 12.15-15.15) 

€ 7,51 € 131,5 
 
€112,71 

17,5 
 
15 

VSO (7.00-8.30) en NSO lang 
(12.15-18.00) 

€ 7,51 € 181,59 24,17 

NSO kort (14.45-18.30) 
(woe en vrij 12.15-15.15) 

€ 7,51 € 93,93 
€ 75,14 

12,5 
10 

NSO lang (12.15-18.00) 
 

€ 7,51 € 144,02 19,17 

VSO (7.00-8.30) 
 

€ 7,51 € 37,57 5 

 

Pakket 12 weken vakantieopvang 

Dagdeel uurprijs Maandprijs Uren per 
maand 
 

Vakantieopvang 12 weken (8.00-
18.00) 

€ 7,63 € 76,28 10 

Vakantieopvang ochtend 12 
weken (8.00-13.00) 

€ 7,63 € 38,14 5 

vakantieopvang middag 
12 weken (13.00-18.00) 

€ 7,63 € 38,14 5 

 

Losse afname van producten met een minimum afname van 8 dagen of als aanvulling  

op een pakket:  

Dagdeel uurprijs Prijs per keer Uren per keer 
 

vakantiedag (8.00-18.00) € 7,70 € 77,00 10 

Vakantieochtend / (8.00-13.00) 
vakantiemiddag (13.00-18.00) 

€ 7,70 € 38,50 5 

NSO kort (14.45-18.30) € 7,70 € 28,88 3,75 

NSO lang (12.15-18.00) € 7,70 € 44,28 5,75 

VSO (7.00-8.30) € 7,70 € 11,55 1,5 

Studiedag met contract vso 
(7.00-18.00) 

€ 7,51 € 71,38 9,5 

Studiedag met contract nso 
(8.30-18.00/18.30) 

€ 7,51 €52,60 7 

Studieochtend met contract vso 
(7.00-12.30) 

€ 7,51 €30,06 4 

Studiemiddag met contract nso 
(12.30-18.00/18.30) 

€ 7,51 €22,54 3 

 

 



 

 

 

 

• Wij zijn 52 weken per jaar geopend. Exclusief de nationale feestdagen, carnavalsmaandag en dinsdag en een 

studiedag. Deze dagen mogen geruild worden mits er plek is volgens de geldende leidster-kind ratio.  Zie het 

document “spelregels rondom ruilen” op onze website: www.kindercentrumkommijn.nl 

• Onze openingstijden zijn van 7.00 tot 18.00 op woe en vrij middag en tijdens vakantieweken  

/tot 18.30 uur (ma,di,do) gedurende de schoolweken.  

Voor de woe en vrij en gedurende schoolvakantieweken  geldt dat de openingstijd verruimd wordt tot 18.30 indien 

er minimaal 5 kinderen gebruik maken van verlengde opvang.   

• Flexibele vormen van opvang kunnen onder voorbehoud plaatsvinden in overleg met leidinggevende, waarbij de 

prijs afgestemd wordt op de specifieke vraagstelling! 

http://www.kindercentrumkommijn.nl/

