Peuterspeelzalen Voorschoten
Tarieven peuterspeelzalen Voorschoten 2023 voor ouders die Kinderopvangtoeslag
kunnen aanvragen
Aantal dagen Aantal uren per Aantal uren
Kosten bruto per Kosten bruto per
per week
maand
per jaar
jaar
maand per kind
1
13,33 uur
160 uur
€ 1.472,00
€ 122,67
2
26,66 uur
320 uur
€ 2.944,00
€ 245,33
3
39,99 uur
480 uur
€ 4.416,00
€ 368,00
4
53,32 uur
640 uur
€ 5.888,00
€ 490,67
5
66,65 uur
800 uur
€ 7.360,00
€ 613,33
Bij de bovenstaande berekening wordt uitgegaan van de afname van 4 uur per dag
gedurende 40 weken per jaar en een uurprijs van € 9,20.
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:
€ 9,20
Prijsberekening per maand: 40 weken (open) x 4 x aantal dagdelen x € 9,20
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 peuterspeelzalen Voorschoten 2023 4 uur per
ochtend
Inkomsten
Brutosalaris incl.
Tarief maandelijks
Tarief maandelijks (euro)
groep
vakantietoeslag;
(euro) voor het eerste voor het tweede kind (twee
uitkering;
kind (twee ochtenden
ochtenden per week)
overig inkomen
per week)
per maand
1
tot 1.773
15,73
15,73
2
1.774 – 2.726
18,13
16,53
3
2.727 –3.751
32,00
19,20
4
3.752 – 5.102
46,67
19,47
5
5.103– 7.335
76,72
25,87
6
7.336 – 10.164
125,60
36,80
7
10.165 en hoger
164,80
63,47
De totale ouderbijdrage hangt af van de hoogte van het bruto maandelijkse gezinsinkomen
en het aantal keren dat uw kind de peuterspeelzaal bezoekt.
Er wordt uitgegaan van de afname van 4 uur per dag gedurende 40 weken per jaar.
De ouderbijdrage is hierdoor elke maand hetzelfde.
In bovenstaande tabel kunt u zien in welke groep uw inkomen valt. Meer of minder dan
twee ochtenden wordt pro rato berekend. In bovenstaande tabel kunt u zien in welke groep
uw inkomen valt. Op onze website kunt u een proefberekening maken met de rekentool.

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.

