
Uitleg Rekentool Kidswereld 

 
Mogelijke combinaties van locatie en contracten : 

 

Weesp Kanaaldijk :  

 KDV 

 BSO 

 Vakantie Opvang 

 

Weesp Aetsveld : 

 KDV 

 BSO 

 Vakantie Opvang 

 Voorschoolse Opvang 

 Peuter Opvang (standaard) 

 

Nederhorst den Berg : 

 KDV 

 BSO 

 Vakantie Opvang 

 Peuter Opvang (standaard) 

 Peuter Opvang (verlengd) 

 

Baambrugge : 

 KDV 

 BSO 

 Vakantie Opvang 

 Voorschoolse Opvang 

 Peuter Opvang (standaard) 

Nigtevecht :  

 BSO 

 Vakantie Opvang 

 

Handleiding Tool : 

1. Vul de gekleurde velden met een 'x' 

2. Kies de locatie waarvoor u wilt berekenen 

3. Kies vervolgens het type contract welke u wenst. Bij BSO, Vakantieopvang en Voor Schoolse 

Opvang kunnen meerdere contracten worden gecombineerd 

4. Kies nu welke dagen en tijdstippen u van het door u gekozen contracttype wenst. 

 

Niet ingevulde contractvelden zullen niet worden berekend in totaal kolommen (blauwe tekst). 

Een te groot aantal locaties of contract typen zal resulteren in een rood gekleurd veld ten teken van 

een foutieve ingave. 

 

De bedragen welke verschijnen in het totaal overzicht kunnen worden gebruikt om in te vullen in de 

berekening van tegemoetkoming op de site van de belastingdienst : www.toeslagen.nl 
 
 
Aanvullende informatie: 

 BSO: de bedragen zoals genoemd in de rekentool zijn excl. vervoerskosten (Weesp-Kanaaldijk/ Nederhorst den Berg).  
 BSO: de bedragen zoals genoemd in de rekentool zijn excl. voorbereidingskosten (Aetsveld/ Nigtevecht/ Baambrugge)  
 Het KDV-pakket van 51 weken betreft alle weken behalve de week tussen Kerst en Oud en Nieuw.  
 Het BSO-pakket van 51 weken betreft de schoolweken incl. opvang voor de hele dag gedurende studiedagen en   

de door Ministerie van OCW vastgestelde schoolvakanties. 
 Een pakket van 48 weken is gelijk aan een pakket van 51 weken minus 3 aaneengesloten vakantieweken.    
 Vakantieopvang vindt plaats gedurende de door het Ministerie van OCW vastgestelde schoolvakanties in een pakket van                                     

11 of 8 weken. Het pakket van 8 weken is gelijk aan het pakket van 11 weken uitgezonderd 3 aaneengesloten weken.   
 Bij een pakket van 8 of 48 weken dient u vóór 1 april van het betreffende kalenderjaar de door u gewenste 3 

aaneengesloten vakantieweken per mail aan ons op te geven. Bij geen opgave vóór 1 april zullen de 3 weken standaard 
wk.28-29-30 zijn. 

 Halve dagopvang en peuteropvang is mogelijk op een aantal van onze vestigingen. 
 Administratiekosten ad € 15,00 worden berekend vanaf een 2e contractwijziging.  

 Bij later ophalen dan overeengekomen conform pakketkeuze bedragen de kosten € 4,50 tot 15 minuten en € 9,00 tot 
30 min. enz. 

 Bij aanvang, wijziging of beëindiging van een 48 of 8 wk pakket in de loop van het kalenderjaar worden de 3     
vakantieweken naar rato verrekend.   

 Heeft u vragen neemt u dan gerust contact op met onze afdeling planning.  

http://www.toeslagen.nl/

