Tarieven 2021 Peuterspeelzaal
de Uitkijck
Het tarief van de peuteropvang hangt af van de situatie en de gemeente waarin je woont. Er is verschil tussen
reguliere opvang en opvang op basis van een VE-indicatie. De VE (voorschoolse opvang) indicatie wordt
verstrekt door het consultatiebureau. Ook is het van belang om na te gaan of je recht hebt op
kinderopvangtoeslag.
Om te bepalen of je wel of geen recht hebt op kinderopvangtoeslag kun je kijken op de website van de
Belastingdienst, waar beschreven staat aan welke voorwaarden je moet voldoen. Je komt bijvoorbeeld in
aanmerking voor kinderopvangtoeslag als jij en je partner allebei werken, als je alleenstaande ouder bent en
werkt of één van beide ouders werkt en de andere parnter studeert of een inburgering- of re-integratietraject
volgt.
Als je weet of je kind reguliere of VE opvang nodig heeft en of je in aanmerking komt voor
kinderopvangtoeslag kun je het juiste tarief bekijken.

Tarief regulier

met kinderopvangtoeslag

Hierbij kan je zelf kiezen hoeveel dagdelen je af wilt
nemen. In de onderstaande tabel zie je het aantal
uur per dagdeel, het uurtarief, het aantal uren per
maand en de kosten per maand.
Van dit maandbedrag moet je de kinderopvangtoeslag nog aftrekken, dus je werkelijke kosten per
maand zijn lager. Voor kinderen vanaf 2 jaar.

Opvangpakket Ouders

Peuteropvang
40 weken
zonder VE
indicatie

Product

zonder kinderopvangtoeslag

Wanneer je geen recht op kinderopvangtoeslag en
ook geen VE-indicatie hebt, is het mogelijk een
gemeentelijke subsidie te ontvangen.
Dit wil zeggen dat de gemeente een gedeelte van de
kosten voor haar rekening neemt en ouders betalen
een passende inkomensafhankelijke ouderbijdrage
(zie onderstaande tabel). Bij de inschrijving dien je
aan te kunnen tonen dat je geen recht op
kinderopvangtoeslag hebt. De maximale afname is
2 dagdelen per week. Voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

Openingstijden

Uren per Uurtarief
maand

Maandtarief

8:15-12:15 uur of
12:45-16:45 uur

13,33

€ 8,94

€ 119,20

Geen recht op 2x halve 8:15-12:15 uur of
Kinderopvang- dag
12:45-16:45 uur
toeslag

26,67

inkomens
afhankelijk*

inkomens
afhankelijk*

Recht op
per
Kinderopvang- halve
toeslag
dag

*: zie tabel gemeente https://vng.nl/sites/default/files/2020-07/vng-adviestabel-ouderbijdrage-peuterwerk-2021.pdf

met kinderopvangtoeslag

Tarief met VE-indicatie

Heeft je kind een VE-indicatie en heb je recht
op kinderopvangtoeslag, dan betaal je voor het
eerste en tweede dagdeel € 8,17 per uur. Voor
het derde en vierde dagdeel betaal je een
ouderbijdrage van € 0,34 per uur.
Je kind gaat altijd vier dagdelen naar de
peuteropvang. Over de eerste 2 dagdelen
ontvang je kinderopvangtoeslag, dus de
werkelijke kosten per maand zijn lager.
Voor kinderen vanaf 2,5 jaar oud.

zonder kinderopvangtoeslag

Heeft je kind een VE-indicatie maar heb je
geen recht op kinderopvangtoeslag dan betaal
je voor alle dagdelen een ouderbijdrage van
€ 0,34 per uur. Je kind gaat altijd vier dagdelen
naar de peuteropvang. Bij de inschrijving dien je
aan te kunnen tonen dat je geen recht op
kinderopvangtoeslag hebt.
Voor kinderen vanaf 2,5 jaar oud.

Opvang- Ouders
pakket

Product Openingstijden Uren per Uurtarief
maand dagdeel
1+2

Uurtarief
dagdeel
3+4

Maandtarief

Peuteropvang
40
weken
met VE
indicatie

4x
halve
dag*

8:15-12:15 uur of 53,33
12:45-16:45 uur

€ 8,94

€ 0,34

€ 247,47

Geen recht
4x
op Kinderop- halve
vangtoeslag dag

8:15-12:15 uur of 53,33
12:45-16:45 uur

€ 0,34

€ 0,34

€ 18,13

Recht op
Kinderopvangtoeslag

*: ouders vragen alleen toeslag aan voor de eerste 2 dagdelen per week (26,67 uur per maand)

Algemene informatie
De peuterspeelzaal is 40 weken per jaar geopend en factureert 12 maanden. Dit betekent voor
1 dagdeel à 4 uur per week = 160 uur per jaar, dit is gemiddeld 13,33 uur per maand.
In de prijs die is vastgesteld zijn alle sluitingsdagen verwerkt en omgerekend naar 12 gelijke facturen.
In het geval van wijzigingen of opzegging wordt een afrekening gemaakt op basis van de werkelijk
genoten opvang. De factuur wordt op dat moment naar rato berekend.
Nettokosten
Benieuwd naar jouw nettokosten voor de peuteropvang? Gebruik dan de nettokosten calculator op
onze website.
Belastingdienst
Wil je meer informatie over kinderopvangtoeslag? Ga dan naar de website van de Belastingdienst bij
https://www.belastingdienst.nl/toeslagen. Het lege formulier ‘geen recht op kinderopvangtoeslag’ kan je
downloaden van deze website. De inkomensverklaring is op te vragen via de website de Belastingdienst
met jouw DigiD of via de belastingtelefoon: 0800 0543.
Aantonen geen recht op kinderopvangtoeslag
Als je geen recht hebt op kinderopvangtoeslag dien je dit aan te tonen door een ingevuld formulier
‘geen recht op kinderopvangtoeslag’ met een inkomensverklaring van de Belastingdienst.
Deze documenten kun je mailen naar kindplanning@wonderlandkinderopvang.nl. Graag in het
onderwerp vermelden: peuterspeelzaal Baarn en in de mail de naam van je kind benoemen.
Ontvangen wij geen inkomensverklaring? Dan delen wij je standaard in de hoogste tariefgroep in.
Wij corrigeren tot maximaal drie maanden met terugwerkende kracht.

