
Tarieven peuterspeelzaal 2021  

Zeewolde Tuimelaar 

 

 

Ouders  recht op kinderopvangtoeslagmet
 

 

Het maximum uurtarief KDV van de belastingdienst is € 8,46 

Uurtarief Uren per maand Bruto maandprijs voor 2 dagdelen per week 

€ 9,70 32,67 € 316,87 

De totale bruto kosten per jaar worden verdeeld over 12 maanden en gelden voor twee dagdelen, 

gelijk aan 8 uur. U kunt hiervoor kinderopvangtoeslag aanvragen. U heeft voor uw peuter recht op 

gratis een derde en vierde dagdeel. Over deze dagdelen worden geen kosten in rekening gebracht.  
 

 

 

 

Ouders  recht op kinderopvangtoeslagzonder
 

 

Gezinsinkomen 2019  
Ouderbijdrage per maand voor 2 dagdelen per week, 
gelijk aan 8 uur Van Tot en met 

€            0 €   20.302 €   51,61 

€   20.303 €   31.214 €   54.23 

€   31.215 €   42.953 €   69,91 

€   42.954 €   58.423 €   86,57 

€   58.424 €   83.979   €   120,54 

€   83.980 € 116.371   €   176,40 

€ 116.372 en hoger  €   223,44 

Deze tabel is van toepassing als u aantoonbaar geen recht heeft op kinderopvangtoeslag en uw 

peuter tenminste 2 jaar oud is. U heeft voor uw peuter recht op gratis een derde en vierde dagdeel. 

Over deze dagdelen wordt geen ouderbijdrage in rekening gebracht. 
 

 

 

 

Plaatsingskosten 

Plaatsingskosten zijn eenmalig € 15,-  en worden alleen in rekening gebracht bij plaatsing. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aanvullende informatie bij tarieven peuterspeelzaal 2021 Zeewolde 

 Algemeen 

 De bedragen zijn gebaseerd op 49 weken opvang per jaar en worden maandelijks in rekening 

gebracht. De factuur heeft iedere maand hetzelfde bedrag en aantal uren. Dit is een gemiddelde van 

het hele jaar.  

 In de maand voorafgaand aan de opvangmaand wordt rond de 27e uw ouderbijdrage geïncasseerd. 

 Bij de start van de opvang op de peuterspeelzaal is uw peuter tenminste 2 jaar oud. 

Specifiek voor ouders met recht op Kinderopvangtoeslag 

 Elk jaar bepaalt de belastingdienst de maximum uurtarieven waarover vergoeding mogelijk is. Deze 

staan vermeld in het tarieven overzicht. 

 In februari heeft u de beschikking over het jaaroverzicht van kosten en uren van de genoten opvang 

in het jaar ervoor. Dit kunt u terugvinden in het ouderportaal Konnect. 

 Het maximaal aantal uren waarover kinderopvangtoeslag mogelijk is, bedraagt per kind 230 uur. Dit 

is een totaal van (eventueel) alle verschillende vormen van opvang. 

 Het recht op het aantal uren kinderopvangtoeslag wordt bepaald door het aantal gewerkte uren van 

de minst werkende partner. Dit ziet er als volgt uit: 

KDV 140 % van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst heeft gewerkt. 

BSO 70 % van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst heeft gewerkt.  

 Vraag op tijd uw kinderopvangtoeslag aan! U kunt dit aanvragen binnen 3 maanden na de maand 

waarin u recht heeft op de toeslag. Vraagt u het later aan, dan loopt u een deel van de toeslag mis. 

 Bij werkeloosheid komt u tot maximaal 3 maanden na beëindiging dienstverband in aanmerking voor 

kinderopvangtoeslag.  

Specifiek voor ouders zonder recht op Kinderopvangtoeslag 

 Wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, wordt uw maandelijkse ouderbijdrage 

vastgesteld aan de hand van de inkomensverklaring 2019 van de belastingdienst.  

Meer weten 

Onze medewerkers staan u graag te woord. Heeft u een vraag over de tarieven of wilt u een 

kostenberekening laten maken? Neem dan contact op met onze medewerkers via telefoonnummer         

0320 – 294 900 of stuur een e-mail naar info@go-kinderopvang.nl. Kinderopvangtoeslag kunt u 

aanvragen via www.belastingdienst.nl/toeslagen. Onze medewerkers kunnen u ook ondersteunen bij 

de aanvraag. 
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