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Nannies Na School! 

Tarieven 2022 (deze tarieven zijn geldig vanaf 1 februari 2022) 

 

Naschoolse opvang € 8,50 per uur 
 

Voorschoolse opvang € 8,75 per uur 
 

Vakantie-opvang € 8,15 per uur Vakantieopvang 12 weken per jaar 

 
€ 8,35 per uur Vakantieopvang 9 weken per jaar 

 
€ 8,55 per uur Vakantieopvang 6 weken per jaar 

 
€ 8,75 per uur Vakantieopvang 3 weken per jaar 

Flexplaats € 9,55 per uur Opvang op wisselende weekdagen 

Vervroegde en verlengde 

opvang 
€ 9,55 per uur Opvang voor 7.30 uur en na 18.00 uur 

Incidentele opvang (flexextra) € 9,55 per uur 
 

Extra opvang op studiedagen € 8,50 per uur 
 

Vervoerskosten 
€ 6,25 per dagdeel per maand 
(i.e. €1,88 per rit) 

Voor de kinderen van de Westeraam- en 

de Kruisakkersscholen 

 

 
Toelichting bij de tarieven van 2022 

 
• Nannies Na School! biedt voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur tot aan schooltijd, in alle in de 

schoolgids vermelde schoolweken. 

• Nannies Na School! biedt naschoolse opvang na sluitingstijd van de school tot 18.00 uur, in alle in 

de schoolgids vermelde schoolweken. 

• Nannies Na School! biedt vakantie-opvang vanaf 7.30 uur tot 18.00 uur, in alle in de schoolgids 

vermelde vakantieweken. 

• Nannies Na School! biedt de mogelijkheid van vervroegde opvang vanaf 7.00 uur of 7.15 uur. 

Hiervoor geldt het vervroegde opvang-tarief. We bieden ook verlengde opvang tot 18.15 uur of 

18.30 uur. Hiervoor geldt het verlengde opvang-tarief. Op 24 december (kerstavond) en 31 

december (oudjaarsavond) bieden wij geen verlengde opvang aan. Nannies Na School! sluit 

dan om 18.00 uur. 

• Nannies Na School! is 52 weken per jaar geopend, minus de feestdagen. Bij de vaststelling van de 

tarieven is rekening gehouden met de feestdagen. Deze komen daarom niet in aanmerking voor 

verrekening. 

• Afwezigheid van kinderen op de gereserveerde dagdelen door ziekte, vakantie of om andere 

redenen geeft geen recht op kostenreductie, ruilen of compensatie. 

• Bij (deel)opzegging ontvangt u van ons een factuur waarop de resterende kosten gespecificeerd 

in rekening worden gebracht indien het daadwerkelijk gebruikte aantal opvanguren afwijkt van 

het tot dan toe in rekening gebrachte aantal uren (met name inzake vakantie-opvang). 
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• Bij een vakantiewekencontract geeft een ouder tenminste 6 weken voor de vakantieweek 

waarin geen opvang gewenst is via het ouderportaal de afwezigheid door. 

• Bij start later in het kalenderjaar of einde eerder in het kalenderjaar wordt het aantal 

vakantieweken dat binnen de contractvorm valt naar rato berekend. Voorbeeld: u start op 1 juli 

en kiest een vakantiecontract voor zes weken vakantieopvang in het jaar. U heeft dan recht op 

drie weken in het betreffende jaar. Bij onafgeronde uitkomsten van de berekening verrekenen wij 

de eventuele extra opvang volgens het uurtarief wat bij de gekozen pakketvorm hoort. 

• Eten (muv speciale voeding ivm diëten of allergieën), drinken, materialen en activiteiten (ook 

uitstapjes in de vakanties) zijn bij de prijs inbegrepen. 

• Nannies Na School! brengt geen voorbereidingstijd in rekening. 

• De eindtijd van de voorschoolse opvang is gebaseerd op de aanvangstijd van de laatst 

beginnende school. (Het is wettelijk bepaald dat het toegestaan is deze tijd aan te houden, ook 

als andere scholen eerder beginnen) 

• De begintijd van de naschoolse opvang is gebaseerd op de sluitingstijd van de eerst sluitende 

school. (Het is wettelijk bepaald dat het toegestaan is deze tijd aan te houden, ook als andere 

scholen later eindigen) 

• Vervoerskosten worden apart berekend voor kinderen die met auto, bus of taxi worden vervoerd. 

• Gelijkwaardige dagdelen kunnen binnen dezelfde werkweek worden gewisseld. Ruilen is 

kindgebonden. Feest- en sluitingsdagen zijn uitgezonderd van de ruilmogelijkheid. De 

mogelijkheid van ruilen is afhankelijk van de ruimte op de groep, planning en leidsterbezetting. 

De groepsleiding geeft aan of ruilen mogelijk is. (Het kan dus niet altijd!) De ruilaanvraag wordt 

minimaal twee werkdagen voor de eerste van de betreffende ruildata gedaan. 

• Wij bieden op aanvraag extra opvang op studie(mid)dagen en roostervrije dagen. Ouders geven 

tenminste drie weken van tevoren aan of ze extra opvang nodig hebben. Wij bieden in dit geval 

de garantie dat we de opvang zullen bieden. Bent u later met doorgeven? Geen probleem, mits 

de capaciteit op de groep en de personeelsplanning het toelaten. 

• Voorschoolse- en vakantieopvang bieden we voor mensen die tevens naschoolse opvang 

afnemen. 

 
Wat uw netto kosten precies zullen zijn is afhankelijk van de tegemoetkoming van de Belastingdienst 

waar u recht op heeft. U kunt dit berekenen via: 

www. belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen 

U kunt ons ook bellen. Graag helpen we u met de berekening! 
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