
Tarieven Lelystad 2023  
KDV en BSO  

Kinderdagverblijf 0 - 4 jaar
  

KDV  
52 weken 

 
Het maximum uurtarief belastingdienst is € 9,12 

Bruto 
maandprijs  
1 dag p/w 

Uurprijs Aantal uren 
en minuten 
per maand*                              
1 dag p/w 

KDV Hele dag Van 7.30 uur tot 18.00 uur € 423,61 €  9,31 45:30 

KDV Halve dag Van 7.30 uur tot 13.00 uur of  
van 12.30 uur tot 18.00 uur € 221,89 €  9,31 23:49 

KDV Verlengde 
opening 

Keuze uit ochtend en/of middag, half uur 
aansluitend bij de reguliere openingstijden €   20,17 €  9,31   2:10 

KDV Flexibel Geen vaste opvangdag of opvang in 
even/oneven weken € 447,73 €  9,84 45:30 

KDV Verlengde 
opening Flexibel 

Keuze uit ochtend en/of middag, half uur 
aansluitend bij de reguliere openingstijden €   21,33 €  9,84   2:10 

 
 

 
BSO Totaal  
52 weken 

Totaal is inclusief opvang tijdens studiedagen, vakanties 
en feestdagen. Het maximum uurtarief belastingdienst is      
€ 7,85 

Bruto 
maandprijs  
1 dag p/w 

Uurprijs Aantal uren 
en minuten 
per maand*                              
1 dag p/w 

BSO Voorbeeld 1 Van 15.15 tot 18.30 uur (3,25 uur) € 170,67 €  8,00 21:19 

BSO Voorbeeld 2 Van 14.00 tot 18.30 uur (4,5 uur) € 204,00 €  8,00 25:30 

BSO Voorbeeld 3 Van 12.30 tot 18.30 uur (6 uur) € 244,00 €  8,00 30:30 

BSO Flexibel Geen vaste opvangdag of opvang in 
even/oneven weken  €  8,64  

VSO Van 7.00 uur tot 8.30 uur  €   48,00 €  8,00   6:00 

VSO Flexibel Geen vaste opvangdag of opvang in 
even/oneven weken  €  8,64  

 
BSO Compact 
40 weken 

Compact is opvang tijdens schooldagen aansluitend op 
reguliere schooltijden. Het maximum uurtarief 
belastingdienst is € 7,85 

Bruto 
maandprijs  
1 dag p/w 

Uurprijs Aantal uren 
en minuten 
per maand*                              
1 dag p/w 

BSO Voorbeeld 1 Van 15.15 tot 18.30 uur (3,25 uur) €   99,34 €  9,17 10:49 

BSO Voorbeeld 2 Van 14.00 tot 18.30 uur (4,5 uur) € 137,55 €  9,17 15:00 

BSO Voorbeeld 3 Van 12.30 tot 18.30 uur (6 uur) € 183,40 €  9,17 20:00 

BSO Flexibel Geen vaste opvangdag of opvang in 
even/oneven weken  €  9,92  

VSO Van 7.00 uur tot 8.30 uur  €   45,85 €  9,17   5:00 

VSO Flexibel Geen vaste opvangdag of opvang in 
even/oneven weken  €  9,92  

 
BSO Vakantie 
 

Alleen op studiedagen, in vakanties en tijdens 
feestdagen 

Bruto 
Per keer 

Uurprijs Aantal uren 
en minuten 
per keer*                           

Hele dag Van 8.00 uur tot 18.30 uur €   96,29 €  9,17 10,50 
 

Tarieven geldig van 1 mei 2023  t/m 31 december 2023 



Aanvullende informatie bij tarieven KDV en BSO Lelystad 2023 

 Algemeen 
• Flexibele opvang is alleen mogelijk in overleg en afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden.  
• Wij bieden ook in 2023 opvang op alle feestdagen, die vallen op een doordeweekse dag, behalve 

Kerst en Nieuwjaarsdag. Als de feestdag valt op een dag dat je al gebruik maakt van opvang, dan 
worden er geen extra kosten in rekening gebracht.  

• Tijdens feestdagen zijn we op speciaal geselecteerde locaties geopend. 
• Als je een extra dagdeel afneemt, dan rekenen we hiervoor hetzelfde tarief als wat je normaal 

betaalt. 
• Elk jaar bepaalt de belastingdienst de maximum uurtarieven waarover vergoeding mogelijk is. Deze 

staan vermeld in het tarievenoverzicht. 
• Via het online ouderportaal kun je iedere maand jouw maandelijkse factuur raadplegen. De factuur is 

gebaseerd op het gemiddelde van het hele jaar die maandelijks in gelijke delen betaald wordt. In 
februari van het volgende jaar heb je de beschikking over het jaaroverzicht van kosten en uren van 
de genoten opvang in het afgelopen jaar. 

• Er kunnen op de factuur kleine verschillen zijn ten opzichte van het tarievenoverzicht als gevolg van 
afronding. 

• In de maand voorafgaand aan de opvangmaand wordt rond de 27e de ouderbijdrage geïncasseerd. 
• Vraag op tijd de kinderopvangtoeslag aan! Je kunt met 3 maanden terugwerkende kracht voor 

vergoeding in aanmerking komen. 
• Bij werkeloosheid kom je tot maximaal 3 maanden na beëindiging van je dienstverband in 

aanmerking voor kinderopvangtoeslag.  
• Je kunt ervoor kiezen dat de belastingdienst de kinderopvangtoeslag rechtstreeks overmaakt naar  

GO! Kinderopvang. Je ontvangt van ons dan een factuur na aftrek van de door ons ontvangen 
toeslag en je hoeft op die manier alleen maar zorg te dragen voor de eigen bijdrage. 

• Het maximaal aantal uren waarover kinderopvangtoeslag mogelijk is, bedraagt per kind 230 uur. 
 

Specifiek voor KDV 
• Tijdens de opvang op het kinderdagverblijf worden luiers en (baby)voeding verstrekt. 

 
Specifiek voor BSO 

• Bij BSO Totaal heb je tijdens vakanties en studiedagen recht op hele dagen opvang op de 
dag/dagen dat je kind normaal de BSO bezoekt (08.00 uur – 18.30 uur). 

• Stakingsdagen van het onderwijs vallen niet onder de reguliere vakantie- of studiedagen. Wil je op 
dergelijke dagen gebruik maken van de opvang dan kun je extra opvang aanvragen. We rekenen 
hiervoor hetzelfde tarief als wat je normaal betaalt. 
 

 
 
 
 
Meer weten? 
Onze medewerkers van de financiële administratie staan je graag te woord. Heb je een  
vraag over de tarieven of wil je een kostenberekening laten maken? Neem contact op  
met onze medewerkers op telefoonnummer 0320 – 294 900 of stuur een mail naar  
info@go-kinderopvang.nl. 
 

 

Onder voorbehoud van typefouten 

mailto:info@go-kinderopvang.nl

