
skbnm.nl/tarieven

Geef het nieuwe uurtarief en de 
openingsuren per maand door via 

www.toeslagen.nl om het juiste bedrag 
aan kinderopvangtoeslag te ontvangen!

Contract en facturering
Onze tarieven zijn gebaseerd op 52 weken 
opvang per jaar. De SKBNM factureert in 12 
maanden, een vast bedrag per maand.
Wil je het BSO-contract beëindigen? Houd 
dan rekening met de opzegtermijn van één 
maand. 

Tarieven

2018
Kinderopvangtoeslag
Als werkende of studerende ouder krijg je 
kinderopvangtoeslag als tegemoetkoming 
in de kosten voor kinderopvang. Het uur-
tarief waarover je kinderopvangtoeslag ont-
vangt, is voor 2018 vastgesteld op €6,95. 
Afhankelijk van jullie inkomen, bedraagt 
de kinderopvangtoeslag minimaal 33,3% 
en maximaal 95% van de bruto kosten. 

Netto kosten berekenen
Wil je weten wat je netto betaalt voor de 
kinderopvang? Maak een berekening met 
de nieuwe rekentool op skbnm.nl. 
Wil je hulp bij de berekening van de kosten 
of heb je een vraag? Stuur een mail naar 
plaatsing@skbnm.nl of bel naar 
(035) 69 700 75.

Inbegrepen in de prijs:
Dagelijks gevarieerde activiteiten

Vervoer naar clubjes

Opvang in schoolvakanties en op studiedagen van 8.00 - 18.30 uur

Uitstapjes en bijzondere activiteiten in schoolvakanties

Ruilen van opvangdagen o.b.v. beschikbaarheid

Advies van opvoedcoaches

 

 Aantal dagen Brutoprijs 
per maand

Uren 
per maand

Brutoprijs 
per uur

5 dagen per week  € 883,22   130,00 € 6,79     

per dag:

maandag € 176,64 26,00 € 6,79   

dinsdag € 176,64  26,00 € 6,79  

woensdag € 176,64 26,00 € 6,79 

donderdag € 176,64  26,00 € 6,79 

vrijdag € 176,64 26,00 € 6,79 

BSO Michaël

Tarieven onder voorbehoud van afrondingsverschillen.

Extra dag opvang nodig?  
Een extra opvangdag afnemen kan, als er plek is op de groep. De kosten voor een 
extra middag op schooldagen of een extra studie- of vakantiedag vind je op onze 
website skbnm.nl/tarieven. Over de kosten van een extra dag ontvang je óók 
kinderopvangtoeslag!
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