
 

Speel- en leercentrum REKI B.V. 

  
 

Bij afname van 5 dagen volledige BSO pakket is het uurtarief  € 8,92 inclusief vervoer en vakantieopvang voor alle dagen 
Bij afname van 2 dagen is het BSO tarief per uur € 9,24 
*Op dit moment is er geen aanvraag voor de woensdag en hierdoor sluit REKI op woensdag om 16:30 uur  

 
 

Tarieven 51 weken overeenkomst BSO en VSO REKI B.V. 2022 

Minimaal 3 vaste korte middagen per week inclusief vervoer en 
vakantieopvang                                                     
Combinatie mogelijk met lange middag(en) 
 
Vakantieopvang inclusief 15 minuten vervoer en openingstijd 07:45 uur  
VSO alleen mogelijk gecombineerd met BSO dag (minimaal 3 dagen) 

Minimaal 2 vaste lange middagen met 1 vaste korte middag of 1 vaste lange 
middag met 2 vaste korte middagen per week inclusief vervoer en 
vakantieopvang 
 
Vakantieopvang is inclusief 15 minuten vervoer en openingstijd 07:45 uur  
VSO alleen mogelijk gecombineerd met BSO dag (minimaal 3 dagen) 

Schooltijd            15:00-18:00 
Incl. vervoer       14:45-18:00 
Vakantie              07:30-18:00 
Dagen                   ma/di/do/vrij  

Bruto  
uurtarief 

Uren per  
maand 

Bruto 
maandtarief 
 

Schooltijd           11:45-18:00 
Incl. vervoer      11:30-18:00 
Vakantie             07:30-18:00 
Dagen                   woe/vrij  

Bruto  
uurtarief 

Uren per  
maand 

Bruto 
maandtarief 
 

3 dagen € 9,08    66 € 599,28 1 dag + 2-4 dagen € 9,12 + 33 + € 300,96 + 
4 dagen  € 9,00 88 € 792,00     
Schooltijd            15:15-18:00 
Incl. vervoer      15:00-18:00 
Vakantie              07:30-18:00 
Dagen                   ma/di/do/vrij 

Bruto  
uurtarief 

Uren per 
maand 

Bruto 
maandtarief 

Schooltijd           12:00-18:00 
Incl. vervoer      11:45-18:00 
Vakantie              07:30-18:00 
Dagen                   woe/vrij 

Bruto 
uurtarief 

Uren per 
maand 

Bruto 
maandtarief 

3 dagen € 9,08  63 € 572,04 1 dag + 2-4 dagen € 9,12 + 32 + € 291,84 + 
4 dagen € 9,00  84 € 756,00     
Continurooster   13:45-18:00 
Incl. vervoer        13:30-18:00 
Vakantie                07:30-18:00 
Dagen                     ma t/m vrij 

Bruto  
uurtarief 

Uren per 
maand 

Bruto  
maandtarief 

Schooltijd            12:15-18:00 
Incl. vervoer       11:45-18:00 
Vakantie              07:30-18:00 
Dagen                   woe/vrij 

Bruto 
uurtarief 

Uren per 
maand 

Bruto 
maandtarief 

3 dagen € 9,08   78 €  708,24 1 dag + 2-4 dagen € 9,12 + 31 + € 282,72 + 
4 dagen € 9,00 104 €  936,00     
5 dagen  € 8,92 130 € 1159,60     
Continurooster   14:00-18:00 
Incl. vervoer        13:45-18:00 
Vakantie                07:30-18:00 
Dagen                     ma t/m vrij 

Bruto 
uurtarief 

Uren per 
maand 

Bruto  
maandtarief 

VSO* 
Tijden                 07:30-09:00  
Incl. vervoer 
Dagen                ma/di/do/vrij 

Bruto 
uurtarief 

Uren per 
maand 

Bruto 
 maandtarief 

3 dagen  € 9,08   78 €  708,24 3 dagen € 10,28 15 € 154,20 
4 dagen  € 9,00 104 €  936,00 4 dagen € 10,20 20 € 204,00 
5 dagen  € 8,92 130 € 1159,60 5 dagen € 10,12 25 € 253,00 



 

Speel- en leercentrum REKI B.V. 

 
 
 

Administratieve regels en voorwaarden tarievenlijst 2022 

Tarievenlijst 51 weken overeenkomst + administratieve regels en voorwaarden onder voorbehoud van druk- en typefouten 
Inschrijving  
Een kind  (4-13 jaar) € 32,00 
Twee of meerdere kinderen tegelijk € 20,00 per kind 
Instroom van een kind van dagopvang naar BSO € 18,00 
Wijziging overeenkomst € 32,00 
Wennen per dag  
 Kind (4-13 jaar)    12:00-14:00 of 15:00-17:00 
 
*Langere wenperiode minimaal 2 middagen en maximaal 2 weken              

Eerste uur gratis! 
Vanaf tweede uur € 12,00 per uur 
Uurtarief € 14,00  

Extra uren op aanvraag mogelijk  

Extra uren  
Extra uren in schoolvakantie 

Gebruikelijke uurtarief + € 2,00 
Gebruikelijke uurtarief + € 3,00  

Te vroeg of te laat komen  Gebruikelijke uurtarief + € 2,00 
In de 51 weken overeenkomst staan de vaste dagen en tijden waarop uw kind 
gebruikmaakt van REKI 
U kunt de vaste dagen en tijden niet kosteloos en zonder goedkeuring van REKI 
wijzigen of verschuiven 
Indien u dit wel doet wordt de extra tijd in rekening gebracht 

Gebruikelijke uurtarief + € 2,00 ( extra tijd per 5 minuten)  

Te laat komen na 18:00 uur en dus na sluitingstijd  
REKI sluit om 18:00 uur de deur en u dient uw kind opgehaald te hebben 
Lukt het u niet om uw kind op tijd op te halen, dan wordt de extra tijd in rekening 
gebracht omdat de life coach is ingeroosterd tot die tijd 
Wanneer u na 18:15 uur komt wordt het volledige uurtarief van de life coach bij u in 
rekening gebracht per uur 

Gebruikelijk uurtarief + € 2,00  (extra tijd per 5 minuten) 
 
 
 

Automatische incasso  
De automatische incasso wordt rond de 20ste van de maand door de boekhouder 
gereed gezet 

Ouderbijdrage wordt rond de 28ste van de maand automatisch geïncasseerd 

Opzegging  
De overeenkomst kunt u schriftelijk opzeggen via info@reki.nl  
De datum van ontvangst, indien die binnen de werkdagen en tijden valt van REKI, 
wordt gerekend als eerste dag 
Het opzegtermijn is 4 weken en u ontvangt schriftelijk van ons via de mail de 
gehanteerde afgesproken einddatum.  

Er vindt geen restitutie plaats 
De ouderbijdrage is berekend op 51 weken ,gedeeld door 12 maanden waar een 
gemiddeld uur- en maandtarief uitkomt die naar boven is afgerond 
In de laatste maand worden de daadwerkelijke afgenomen dagen en uren opnieuw 
berekend op de afgenomen maanden. Eventuele extra kosten worden bij u in rekening 
gebracht omdat u de overeenkomst eerder openbreekt.  

Kinderopvangtoeslag aanvragen (zie website) 

mailto:info@reki.nl

