
 

 

 

Tarieven 2023 

Tarieven Fantaziehuis   buitenschoolse opvang 

Pakket uurtarief 2022 uurtarief 2023 
Jaarpakket 
opvang tijdens 52 weken 
tot 18:30 uur 

€ 8,41 € 8,88 
 

Schoolweken pluspakket 
opvang tijdens 48 weken 
tot 18:30 uur 

€ 8,48 
 

€ 8,95 
 
 

Schoolwekenpakket  
opvang tijdens 40 schoolweken 
tot 18:30 uur 

€ 8,54 € 9,02 

Vakantieweken 
alleen af te sluiten zonder regulier 
pakket 
tot 18:30 uur 

€8,69  € 9,17 

Aflopende producten 

Jaarpakket 
opvang tijdens 52 weken 
tot 17:30 uur 

€ 8,50 € 8,97 

Schoolwekenpakket  
opvang tijdens 40 schoolweken 
tot 17:30 uur 

€ 8,75 € 9,24 

 

Tarieven incidentele opvang tijdens schoolweken 

Het reguliere uurtarief van incidentele opvang is gebaseerd op het uurtarief van het 
afgenomen pakket + 5%.  

De opvang tijdens studiedagen is hierop een uitzondering. Op die dagen biedt 
Fantaziehuis incidentele opvang tegen het uurtarief van het afgenomen pakket.  

Tarieven incidentele opvang tijdens vakantie 
Het schoolwekenpakket is gebaseerd op opvang tijdens schoolweken. Indien er behoefte is 
aan extra opvang tijdens vakantie, geldt het uurtarief van het schoolwekenpakket + 10%.  

Voor het schoolweken plus- en het jaarpakket geldt tijdens de vakanties voor incidentele 
opvang het uurtarief + 5%. 

Bereken eenvoudig je maandelijkse kosten 

 

https://fantaziehuis.nl/kosten-berekenen/
https://fantaziehuis.nl/kosten-berekenen/


 

 

 

Basispakketten   
Pakketten Fantaziehuis BV     buitenschoolse opvang 

Pakket belangrijkste kenmerken 
Jaarpakket 
opvang tijdens 52 weken 
 

- opvang op contractdag(en) na schooltijd (NSO) 1 
- vakantieopvang op contractdag(en) tijdens 

schoolvakanties 
- studiedagen2 inclusief: hele dag opvang op 

contractdag(en)  
- incidentele opvang mogelijk 

op basis van beschikbaarheid 
- ruiluren inzetbaar tijdens alle weken van het jaar 

op basis van beschikbaarheid - 365 dagen geldig 
 

Schoolweken pluspakket 
opvang tijdens 48 weken 

- opvang op contractdag(en) na schooltijd (NSO)1 
- vakantieopvang in 8 vakantieweken3 naar keuze 
- incidentele opvang mogelijk 

op basis van beschikbaarheid 
- studiedagen3: opvang af te sluiten als incidentele 

opvang  
- ruiluren inzetbaar tijdens schoolweken & de af te 

nemen vakantieweken 
 

Schoolwekenpakket  
opvang tijdens 40 weken4 

- opvang op contractdag(en) na schooltijd (NSO)1 
- incidentele opvang mogelijk 

op basis van beschikbaarheid 
- studiedagen: opvang af te sluiten als incidentele 

opvang  
- ruiluren alleen inzetbaar tijdens schoolweken  

op basis van beschikbaarheid - 365 dagen geldig 
 

  

 
1 met uitzondering van officiële feestdagen 
2 studiedagen omvat de officiële studiedagen, die de school als zodanig vaststelt. Dit omvat niet 
algemene, roostervrije dag(delen), zoals sluiting voorafgaand aan of na schoolvakanties of 
stakingen 
3 Vakantie betreft de landelijk erkende vakantieweken, vastgesteld door de Rijksoverheid. Voor de 
voorjaars- en de herfstvakantie gelden adviesdata. We hanteren hierbij de kalender van de 
school/regio. 
4 opvang tijdens schoolweken & buiten de landelijk erkende vakanties, vastgesteld door de 
Rijksoverheid 



 

 

 

Vervolg -  
Vakantieweken 
voorraad vakantiedagen 
alleen af te sluiten zonder 
regulier pakket 

- vakantieopvang op maat4 
- afname minimaal 8 vakantiedagen per kalenderjaar 
- incidentele opvang mogelijk 

op basis van beschikbaarheid – tijdens 
vakantieweken 

- niet inzetbaar op studiedagen 
- ruiluren inzetbaar tijdens de af te nemen  

vakantieweken op basis van beschikbaarheid - 365 
dagen geldig 

 


