Peuterspeelzaal Leiden e.o Goudenpoort
Peuteropvang gedurende 5,5 uur Goudenpoort
Tarieven antroposofische peuterspeelzaal Goudenpoort 2023 voor ouders die Kinderopvangtoeslag
kunnen aanvragen. (Opvang bij de Goudenpoort komt niet voor gemeentesubsidie in aanmerking.)
Aantal dagen Aantal uren per Aantal uren
Kosten bruto per Kosten bruto per
per week
maand
per jaar
jaar
maand per kind
1
18,33 uur
220 uur
€ 2.149,40
€ 179,12
2
36,66 uur
440 uur
€ 4.298,80
€ 358,23
3
55,00 uur
660 uur
€ 6.448,20
€ 537,35
4
73,33 uur
880 uur
€ 8.597,60
€ 716,47
5
91,67 uur
1100 uur
€ 10.747,00
€ 895,58
Bij de bovenstaande berekening wordt uitgegaan van de afname van 5,5 uur per dag gedurende 40 weken
per jaar en een uurprijs van € 9,77.
De totale ouderbijdrage hangt af van het aantal uren per maand dat uw kind de peuterspeelzaal bezoekt.
De hoeveelheid toeslag waarvoor u in aanmerking komt hangt af van de hoogte van het jaarlijkse
gezinsinkomen.
Op de site van de belastingdienst kunt u een proefberekening maken.
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 toeslagen 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:
€ 9,77
Prijsberekening maand: 40 weken(open) x 5,5 x aantal dagdelen x € 9,77
12
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.

