Ouderbijdragen SPL Peuterspeelzalen 2022
Leiden
Peuteropvang
Opening:
Uurtarief:
Facturering:

3,25 uur per dagdeel
€8,50
Maandelijks

Aantal dagdelen

Prijs per jaar

Prijs per maand

2 dagdelen

€ 2.210

€ 184,17

In bovenstaande tabel zijn de vakanties en incidentele vrije dagen verrekend.
Incidentele administratiekosten
Extra kosten bij niet automatisch incasseren
Herinneringskosten
Annulering van een geaccepteerde plaats

€ 2,50
€ 13,00
€ 50,00

Kinderopvangtoeslag aanvragen
Wellicht komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit kunt u zelf online checken bij
de Belastingdienst (belastingdienst.nl). Hier kunt u ook direct de toeslag aanvragen.
Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, dient u dit aan te vragen binnen drie maanden
nadat uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.
Voor de aanvraag van kinderopvangtoeslag heeft u de volgende gegevens nodig:
Het uurtarief:
€8,50
Prijsberekening per maand: 40 weken (open) x 3,25 x aantal dagdelen x €8,50
12
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag…
…omdat u een éénverdiener bent, dan subsidieert de gemeente de plaats van uw kind op de
peuterspeelzaal. Dat gaat om maximaal twee dagdelen en is inkomensafhankelijk. In de tabel
op de volgende pagina kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage vinden.
Belangrijk!
Om voor bovenstaande gesubsidieerde tarieven in aanmerking te komen, is het belangrijk dat
u uw inkomen aan ons doorgeeft. Dat kunt u doen door vóór plaatsing een van de volgende
inkomensverklaringen aan ons door te sturen.
•
•
•

Een inkomensverklaring (IB60 formulier, aan te vragen via de Belastingdienst)
Een definitieve aanslag van uw inkomstenbelasting
Uw drie meest recente loonstroken

Verder hebben wij een ingevuld en ondertekend formulier ‘Verklaring geen recht op
kinderopvangtoeslag’ van u nodig. Dit formulier ontvangt u van ons samen met het
acceptatieformulier.
Eigen bijdrage gesubsidieerde plaatsing
Bruto maandelijks
inkomen van

Tot en met
€0
€ 2.212
€ 2.638
€ 3.630
€ 4.937
€ 7.096
€ 9.833

€ 2.211
€ 2.637
€ 3.629
€ 4.936
€ 7.095
€ 9.832
hoger

Netto maandelijkse
ouderbijdrage 2 dagdelen,
3,25 uur opvang
€ 9,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 32,00
€ 55,00
€ 92,00
€ 123,00

Wij hebben ons best gedaan de juiste prijzen weer te geven. Mocht er abusievelijk een fout
staan in onze tarieven, dan behouden wij ons het recht voor u aangepaste tarieven te
berekenen. Op uw plaatsingsovereenkomst staan de juiste tarieven.

