
Peuteropvang                                                                                  

                       'De Smurfen' Hoonhorst

Tarieven Peuteropvang 'De Smurfen'

De peuteropvang hanteerd een vastgesteld uurtarief van € 8,15 (prijspeil 2020)*

*(deze kan jaarlijks aangepast worden door gemeentelijke of landelijke wet/regelgeving)

Tarieven vaste dagen op basis van een vast contract.

Tarief per dagdeel begin-en eindtijd Aantal uren

Ma-Wo-Vr 1 dagdeel € 32,60 08.15 - 12.15 uur 4

Ma-Wo-Vr 2 dagdelen € 65,20 08.15 - 12.15 uur 8

Ma-Wo-Vr 3 dagdelen € 97,80 08.15 - 12.15 uur 12

Ma of Vr Verlengde opvang € 55,01 08.15 - 15.00 uur 6,75

U heeft als ouders mogelijk recht op kinderopvangtoeslag, waardoor u een deel van de kosten 

terug kunt vragen bij de belastingdienst (zie onder).

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan betaald u als ouder een inkomensafhankelijke

bijdrage !

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag ?

De ouders met kinderen die inkomen uit arbeid hebben, studeren of een inburgeringscursus

volgen kunnen via de belastingdienst een inkomensafhankelijke bijdrage via kinderopvangtoeslag 

aanvragen als tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag ?

Bent u eenverdiener/of niet werkende ouder dan heeft de gemeente een

subsidieregeling waar u gebruik van kunt maken, afhankelijk van de ouderbijdragentabel

vastgesteld door de gemeente. Vul het formulier 'verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag' in*

(verkrijgbaar bij de peuteropvang..)

Heeft uw kind een VVE indicatie ? ( VVE ; Voor en vroegschoolse educatie)

Peuteropvang 'De Smurfen' is VVE gecertificeert. Wanneer uw kind hiervoor in aanmerking komt

heeft u hiervoor een indicatie nodig van de GGD.

Kinderen die via de GGD voor VVE in aanmerking komen, krijgen hiervoor een derde 

dagdeel vergoed door de gemeente. (minimale afname voor VVE = 16 uur)

(Het eerste en tweede dagdeel betaald u zelf op de manier zoals hierboven beschreven is 

 voor peuteropvang)
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