Tarieven 2019 peuteropvang Hoevelaken

VVE-Plaatsing
TARIEF 1
Uw kind heeft een VVE-indicatie en u komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
Als bijvoorbeeld de ene ouder werkt en de andere niet, dan komt u niet in aanmerking voor
kinderopvangtoeslag.

Tarieven
Een vast bedrag ongeacht uw inkomen, 40 weken per jaar, 3 dagdelen per week
U betaalt per uur

Kosten per maand (bij 3 dagdelen per week)

€ 0,75

€ 26,25 *

*(€0,75 x 420uur)/12 maanden
Deze ouderbijdrage is vastgesteld door het Rijk en geldt voor zowel het 1e als voor 2e en volgende
kinderen.
Om voor dit tarief in aanmerking te komen vult u van de niet-werkende ouder een
inkomensverklaring van de belastingdienst in (www.mijn.belastingdienst.nl of 0800-0543) en een
ouderverklaring van de gemeente, die u inlevert bij de leidsters van de peuteropvang.

TARIEF 2
Uw kind heeft een VVE-indicatie én u komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
Als uw peuter een VVE-indicatie heeft én u komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag dan
betaalt u een bruto bedrag voor 2 dagdelen.

Bruto uurtarief
Opvang tijdens 40 weken per jaar, 3 dagdelen per week

3 dagdelen per week,
waarvan 1 dagdeel gratis**

Bruto
uurtarief

Aantal uur per
maand

Aantal uur per
jaar

Bruto
maandbedrag

€ 8,02

23,33

280

€ 187,11 *

*(€8,02 x 280 uur)/12 maanden

**Met een VVE-indicatie van het consultatiebureau mag uw kind 3 dagdelen op de peuteropvang
komen. Het 3e dagdeel wordt vergoed door de gemeente Nijkerk. Omdat de berekening van het
uiteindelijke netto bedrag per maand afhankelijk is van uw persoonlijke situatie kunnen we hier
slechts een indicatie van geven. Deze gegevens zijn gebaseerd op de Kinderopvangtoeslag 2019.
Voorbeelden Netto Tarieven na teruggave van de kinderopvangtoeslag
Uw gezamenlijke toetsingsinkomen is jaarlijks

Indicatie maandbedrag bij 3 dagdelen

€ 20.000

€ 7,56

€ 40.000

€ 24,74

€ 60.000

€ 43,40

€ 80.000

€ 69,06

*Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

Tarieven 2019 peuteropvang Hoevelaken

Reguliere Plaatsing
TARIEF 3
U komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag (en uw kind heeft geen VVE-indicatie)
Als bijvoorbeeld de ene ouder werkt en de andere niet, dan komt u niet in aanmerking voor
kinderopvangtoeslag. Voor deze groep ouders subsidieert de gemeente Nijkerk een gedeelte van de
kosten. U betaalt hiervoor een lagere prijs per uur aan de peuteropvang.

Tarieven
Een vast bedrag ongeacht uw inkomen, 40 weken per jaar, 1 dagdeel per week
U betaalt per uur

Kosten per maand (bij 1 dagdelen per week)

€ 4,01

€ 46,78 *

*(€ 4,01 x 140 uur)/12 maanden
Dit tarief geldt voor zowel het 1e als voor het 2e of meerdere kinderen.
Om voor dit tarief in aanmerking te komen vult u van de niet-werkende ouder een
inkomensverklaring van de belastingdienst in (www.mijn.belastingdienst.nl of 0800-0543) en een
ouderverklaring van de gemeente, die u inlevert bij de leidsters van de peuteropvang.

TARIEF 4
U heeft wel recht op kinderopvangtoeslag (en uw kind heeft geen VVE-indicatie).

Bruto Tarief
Opvang tijdens 40 weken per jaar

1 dagdeel

Bruto
uurtarief

Aantal uur
per
dagdeel

Aantal uur per
maand (bij één
dagdeel per week)

Aantal uur per
jaar (bij één
dagdeel per week)

Bruto
maandbedrag
(per dagdeel)

€ 8,02

3,5 uur

11,67

140

€ 93,57*

*(€7,45 x 140 uur)/12 maanden

Voorbeelden Netto Tarieven na teruggave van de kinderopvangtoeslag
Uw gezamenlijke toetsingsinkomen is jaarlijks

Indicatie maandbedrag bij 1 dagdeel

€ 20.000

€ 3,73

€ 40.000

€ 12,37

€ 60.000

€ 21,70

€ 80.000

€ 34,53

*Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

