
 

Prijslijst 2018 

De Delftsche Schoolvereeniging 

 

 

 
DSV  

Groep 1 t/m 4  
maandag 

12.00 – 18.30 
dinsdag 

15.00 – 18.30 
woensdag 

12.15 – 18.30 
donderdag 

15.00 – 18.30 
vrijdag 

12.30* – 18.30 

 
maandprijs €214,17 (groep 1) €141,67 €214,17 €141,67 €214,17 (1 t/m 4) 

 
uren per maand 29,54  19,54 29,54 19,54 29,54 

 

 

. 

DSV 
Groep 2 t/m 8 

maandag 
15.00 – 18.30 

dinsdag 
15.00 – 18.30 

woensdag 
12.30 – 18.30 

donderdag 
15.00 – 18.30 

vrijdag 
15.00 – 18.30  

 
maandprijs €141,67 €141,67 €214,17 €141,67 €141,67 ( 5 t/m 8) 

 
uren per maand 19,54 19,54 29,54 19,54 19,54 

 

 

uurprijs € 7,25 
Deze tarieven zijn exclusief drie verplichte margedagen. Maandelijks wordt  2,63 uur extra gefactureerd. Dit komt neer op €19,06 per maand. Deze kosten worden apart op de factuur 

vermeld en komen in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag. 
 

*  Locatie ZON! (Sport) Delftse Hout factureert vanaf het moment dat de vroegste school uitgaat. Bij ZON! (Sport )Delftse Hout  is dat de Max Havelaar om 12.00 uur. 

 

 

incidentele opvang hele dag € 80,00 
incidentele opvang halve dag €40,00 

 

 

• De Delftsche Schoolvereeniging  is te combineren met locatie ZON! Delftse Hout 

• Alle bovengenoemde tarieven zijn exclusief de margedagen. Deze worden apart vermeld op de factuur 

en komen in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag. Iedereen heeft recht op drie margedagen. 

Maandelijks komt er 2,63 uur bovenop het totaal aantal uren. 

• In de vakanties en op margedagen is de opvang geopend van 08.00 – 18.30 

 

ZON! is gesloten op de volgende dagen: 

 

• Sinterklaasavond 5 december vanaf 17.00 uur 

• Tussen Kerst en Oud en Nieuw 25 december 2017 t/m 1 januari 2018 

• 2e Paasdag 2 april 2018 

• Koningsdag 27 april 2018 

• Hemelvaartsdag 10 mei 2018 

• Studiedag ZON! 11 mei 2018 

• 2e Pinksterdag 21 mei 2018 

• Zomervakantie 30 juli t/m 12 augustus 2018 (geldt niet voor de Zonneburcht KDV) 

• Sinterklaas 5 december 2018 vanaf 17.00 uur 

• Kerstavond 24 december 2018 vanaf 17.00 uur 

• Tussen kerst en oud en nieuw 25 december – 1 januari 2019 

 

 


