Pakketten Partez 2023
Pakketkeuzes Partez
Partez biedt verschillende opvangpakketten aan tegen verschillende uurtarieven. Voor al onze
pakketten geldt dat deze inclusief luiers, lunch, gezonde tussendoortjes, drinken, dagelijks fruit,
uitstapjes/ workshops en speel- en knutselmaterialen zijn. Volledige informatie hierover is
opgenomen in het pedagogisch werkplan van onze locaties.

Kosten
Wat u gaat betalen voor de kinderopvang hangt af van het aantal dagen of uren dat u afneemt en
uw inkomen. Onze uurtarieven zijn bruto tarieven: in de meeste gevallen heeft u als ouder recht op
kinderopvangtoeslag. Wilt u weten wat voor u de kinderopvang kosten zijn en hoeveel toeslag u
kunt krijgen? Vraag via onze website een prijsopgave aan en maak een proefberekening voor uw
toeslag!

Overgangsregeling
Een aantal pakketkeuzes van 2022 maken geen deel meer uit van het huidige dienstenaanbod. Voor
lopende contracten geldt voor deze pakketkeuzes een overgangsregeling. Wanneer een bestaande
overeenkomst wordt wijzigt, stapt de ouder automatisch over op een nieuw pakket en vervalt
overgangsregeling. Ouders met lopende contracten zijn hier bij het bekend maken van de nieuwe
pakketten over geïnformeerd.

Dagopvang (KDV)
Pakket

Toelichting

52 weken

Opvang gedurende het hele jaar, met uitzondering van officiële
feestdagen en de jaarlijkse studiedagen van Partez. Opvang is
mogelijk vanaf één hele dag of twee dagdelen in de week.
Mogelijkheden in afnemen van uren
Hele dag
Tijden
12 uur per dag
07.00-19.00 uur
11 uur per dag
07.00-18.00 uur
07.30-18.30 uur
08.00-19.00 uur
Halve dag
Tijden
6 uur per dagdeel
07.00-13.00 uur
13.00-19.00 uur
Opvang gedurende 40 weken per jaar, geen opvang in de door
Partez vastgestelde vakantieweken, officiële feestdagen en de
jaarlijkse studiedagen van Partez. Opvang is mogelijk vanaf één
hele dag of twee dagdelen in de week. De opvangkosten voor dit
pakket worden in 12 maanden gefactureerd.
Mogelijkheden in afnemen van uren
Hele dag
Tijden
12 uur per dag
07.00-19.00 uur
11 uur per dag
07.00-18.00 uur
07.30-18.30 uur
08.00-19.00 uur
Halve dag
Tijden
6 uur per dagdeel
07.00-13.00 uur
13.00-19.00 uur

40 weken
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Uurtarief

€9,19

€9,49

€10,49

€10,79
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Dagopvang (KDV)
Pakket
Toelichting
Flexibele
opvang

Uurtarief

Bij Partez is een beperkt aantal flexibele opvang plekken beschikbaar.
Flexibele opvang is mogelijk vanaf één hele dag of twee dagdelen in
de week volgens de reguliere afnametijden en worden per kwartaal
ingekocht. De minimale afname per kwartaal is 156 uur. De
opvangkosten voor dit pakket worden in 12 maanden gefactureerd.
Uren die aan het einde van het kwartaal over zijn komen te vervallen
en wordt geen restitutie over verleend.
Mogelijkheden in afnemen van uren
Hele dag
Tijden
12 uur per dag
07.00-19.00 uur
11 uur per dag
07.00-18.00 uur
07.30-18.30 uur
08.00-19.00 uur
Halve dag
Tijden
6 uur per dagdeel
07.00-13.00 uur
13.00-19.00 uur

Buitenschoolse opvang(BSO)¹
Pakket
Toelichting
52 weken
NSO

40 weken
NSO

€9,99

Uurtarief

Opvang gedurende het hele jaar, met uitzondering van officiële
feestdagen en de jaarlijkse studiedagen van Partez. Opvang is
mogelijk vanaf één x NSO in de week. Let op! Dit is exclusief
studiedagen en extra schoolsluitingsdagen. Wanneer u geen VSO
afneemt, is uw kind tijdens de door Partez vastgestelde
vakantieweken welkom vanaf 8.30 uur. De opvangkosten voor dit
pakket worden in 12 maanden gefactureerd.
Mogelijkheden in afnemen van uren NSO i.c.m. VSO
NSO Kort
NSO lang
14.00-19.00 uur
12.00-19.00 uur
14.30-19.00 uur
12.30-19.00 uur
15.00-19.00 uur
Opvang gedurende 40 weken per jaar, geen opvang in de door
Partez vastgestelde vakantieweken, officiële feestdagen en de
jaarlijkse studiedagen van Partez. Opvang is mogelijk vanaf één x
NSO in de week. Let op! Dit is exclusief studiedagen en extra
schoolsluitingsdagen. De opvangkosten voor dit pakket worden in 12
maanden gefactureerd.
Mogelijkheden in afnemen van uren
NSO Kort
NSO lang
14.00-19.00 uur
12.00-19.00 uur
14.30-19.00 uur
12.30-19.00 uur
15.00-19.00 uur

€7,99

€8,99

¹ Informeer bij de plaatsingsmedewerker naar/van welke scholen wij kinderen brengen/ophalen.
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Buitenschoolse opvang(BSO)
Pakket
Toelichting
VSO
exclusief
ontbijt.

VSO
inclusief
ontbijt.

12 weken
vakantie
opvang

Uurtarief

Voorschoolse opvang exclusief ontbijt o.b.v. het aantal weken dat
u VSO afneemt met uitzondering van officiële feestdagen en de
jaarlijkse studiedagen van Partez. VSO zonder NSO is mogelijk
vanaf één x VSO in de week. Let op! Dit is exclusief ontbijt,
studiedagen, extra schoolsluitingsdagen en ,wanneer u het 40
weken pakket afneemt, ook exclusief opvang in de door Partez
vastgestelde vakantieweken. De opvangkosten voor dit pakket
worden in 12 maanden gefactureerd.
Mogelijkheden in afnemen van uren
VSO Tijden
Aantal weken
07.00-09.00 uur
52 weken VSO i.c.m. NSO
40 weken i.c.m. NSO

€8,99

Alleen VSO 40 weken

€8,99

Voorschoolse opvang inclusief ontbijt o.b.v. het aantal weken dat
u VSO afneemt met uitzondering van officiële feestdagen en de
jaarlijkse studiedagen van Partez. Tussen 7.00 en 8.00 uur krijgt
uw kind een broodmaaltijd (tarwe of volkorenbrood)met melk of
water aangeboden. Alleen VSO is mogelijk vanaf één x VSO in de
week. Let op! Dit is exclusief studiedagen, extra
schoolsluitingsdagen en als wanneer u het 40 weken pakket
afneemt ook exclusief opvang in de door Partez vastgestelde
vakantieweken. De opvangkosten voor dit pakket worden in 12
maanden gefactureerd.
Mogelijkheden in afnemen van uren
VSO Tijden
Aantal weken
07.00-09.00 uur
52 weken VSO i.c.m. NSO

€9,49

40 weken i.c.m. NSO

€10,49

Alleen VSO 40 weken

€10,49

Opvang gedurende 12 weken per jaar tijdens de door Partez
vastgestelde vakantieweken. Let op! Dit is exclusief studiedagen
en extra schoolsluitingsdagen. De opvangkosten voor dit pakket
worden de maand voorafgaand aan de vakantie gefactureerd.
Mogelijkheden in afnemen van uren
Tijden vakantieopvang
Aantal weken
07.00-19.00 uur
12 weken
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Buitenschoolse opvang(BSO)
Pakket
Toelichting
Flexibele
opvang

Uurtarief

Bij Partez is een beperkt aantal flexibele opvang plekken
beschikbaar en dit is per locatie verschillend. Flexibele opvang is
mogelijk vanaf 1x NSO in de week volgens de reguliere
afnametijden en worden per kwartaal ingekocht. De minimale
afname (afhankelijk einde schooltijd) per kwartaal is 86 uur. De
opvangkosten voor dit pakket worden in 12 maanden gefactureerd.
Uren die aan het einde van het kwartaal over zijn komen te
vervallen en wordt geen restitutie over verleend.
Mogelijkheden in afnemen van uren
NSO Kort
NSO lang
14.00-19.00 uur
12.00-19.00 uur
14.30-19.00 uur
12.30-19.00 uur
15.00-19.00 uur
VSO excl. ontbijt
07.00-09.00 uur
Vakantieopvang
07.00-19.00 uur

Extra keuzes aanvullend op KDV/BSO pakket
Pakket
Toelichting
Extra
dag(deel)

Verlengen
dag

Extra keuzes aanvullend op KDV/BSO pakket
Pakket
Toelichting

Studiedagen/extra
schoolsluitingsdagen

€9,80
€9,80

Uurtarief

U kunt incidenteel een extra dag afnemen. Afname van een extra
dag(deel),volgens de reguliere afnametijden, wordt apart
gefactureerd. Aangevraagde dagen en tijden kunnen tot 14 dagen
van tevoren worden geannuleerd.
U kunt incidenteel een verlenging van een dag aanvragen.
Verlenging van een dag is alleen mogelijk per heel uur.

Extra uren flexibele
opvang

€9,80

€10,49

€10,49

Uurtarief

Wanneer u te weinig uren heeft ingekocht kunt u extra
uren afnemen. U kunt hiervoor via de mail contact
opnemen met onze plaatsingsmedewerker.
Sluit de school nog op andere dagen dan de schoolvakanties en de officiële feestdagen zoals opgenomen in
ons informatiepakket (zoals studie- en stakingsdagen)?
Dan kunt u voor deze dagen extra opvang aanvragen. De
BSO wordt alleen geopend wanneer er minimaal 3
aanmeldingen zijn.

€10,49
Volgens
tarief van
het pakket
wat u
afneemt

Let op:
o Bij afmelden of voor niet gebruikte flexuren geven wij geen restitutie.
o Wat uw netto kosten zijn, is afhankelijk van diverse factoren, zoals uw gezamenlijk
inkomen, het aantal maanden dat u werkt en de contractvorm.
o Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend en is onder voorbehoud van
typefouten. De tarieven, pakketkeuzes en diensten kunnen tussentijds worden gewijzigd.
Ouders worden hier zoals vermeld in ons Informatiepakket (reglement) van tevoren over
geïnformeerd.
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