
SPH TARIEVEN TABEL per 1-12-2016
Hillegom

Peuterspeelzalen

Opening: 3 uur per dagdeel

Uurtarief: € 7,50

Facturering per maand

Aantal Jaar Prijs per maand

1 dagdeel € 900,00 € 75,00

2 dagdelen € 1.800,00 € 150,00

3 dagdelen € 2.700,00 € 225,00

4 dagdelen € 3.600,00 € 300,00

5 dagdelen € 4.500,00 € 375,00

In bovenstaande tabel zijn de vakanties en incidentele vrije dagen verrekend. 

Incidentele administratiekosten

Extra kosten bij niet automatisch incasseren € 2,50
Herinneringskosten € 13,00
Annulering van een geaccepteerde plaats € 50,00

Belangrijk; kinderopvangtoeslag!

Vaak is kinderopvangtoeslag beschikbaar

Dat kunt u zelf checken op de site van de belastingdienst

Meer info Klik hier

Proefberekening maken Klik hier

Let op: u dient deze toeslag zelf aan te vragen, 

Dat moet binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat

Voor de belasting heeft u de volgende gegevens nodig:

Uurtarief: €7,50

40 (weken open) * 3 * aantal dagdelen * € 7,50

Als u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag…

…omdat u eenverdiener bent, dan subsidieert de gemeente de plaats van uw kind.

Dat gaat om maximaal 2 dagdelen. In onderstaande tabel vindt u uw bijdrage.

Gezamenlijk Hoogte tegemoetkoming Kostprijs Ouderbijdrage Jaarbedrag op basis Maandbedrag op basis

toetsingsinkomen Gemeente Hillegom per uur per uur van 6 uur per week van 6 uur per week

Gezin 2017 per uur 12 maanden per jaar

< € 25.728 € 5,00 € 7,50 € 2,50 € 600,00 € 50,00

€ 25.729 - € 36.900 € 4,00 € 7,50 € 3,50 € 840,00 € 70,00

€ 36.901 - € 52.000 € 3,00 € 7,50 € 4,50 € 1.080,00 € 90,00

€ 52.001 - € 75.000 € 2,00 € 7,50 € 5,50 € 1.320,00 € 110,00

> € 75.000 geen tegemoetkoming € 7,50 € 7,50 € 1.800,00 € 150,00

Belangrijk!

Om voor bovenstaande, gesubsidieerde tarieven in aanmerking te komen, is het belanrgijk dat we uw inkomen kennen.

Dat doet u door vóór plaatsing één van de volgende gegevens aan te leveren:

- IB60 formulier; aan te vragen via de belastingdienst

- Definitieve aanslag van uw inkomstenbelasting van de Belastingdienst

- uw 3 meest recente loonstroken

Verder dient u een ingevuld formulier 'verklaring Geen recht op kinder opvang toeslag' aan ons te retourneren; 

Deze sturen wij u toe tesamen met het acceptatieformulier.

Wij hebben ons best gedaan de juiste prijzen weer te geven.

Mocht er toch abussievelijk een fout staan op deze pagina, dan houden wij ons het recht voor u aangepaste tarieven te berekenen.

Op uw plaatsingsovereenkomst staan de juiste tarieven.

Urenberekening per maand:
12

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/geregistreerde_inkomen_en_de_inkomensverklaring/inkomensverklaring_aanvragen/

