Tarieven peuteropvang Gouda 2018
Tarieven voor ouders die kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen
In aanmerking voor kinderopvangtoeslag komen:
Ouders die allebei werken
Alleenstaande werkende ouders
Ouders waarbij een ouder werkt en de andere ouder studeert of een inburgering- of re-integratietraject volgt

Product

Kosten per maand per
dagdeel*

Gemiddeld aantal
uren per maand

Uurprijs

Ochtend 08.30-12.00
Ochtend 08.30-13.30

€ 95,43
€ 130,17

11,67
16,67

€ 8,18
€ 7,81

VVE 3 dagdelen**

Kosten per maand voor 2
dagdelen* (3e dagdeel
gratis)
€ 190,86

Gemiddeld aantal
uren per maand

Uurprijs

23,34

€ 8,18

Ochtend 08.30-12.00

*) De kosten zijn gebaseerd op 40 weken opvang op jaarbasis, en zullen 12 keer per jaar worden afgeschreven.
**) Voor een VVE plaatsing is een door het consultatiebureau verstrekt VVE formulier nodig.

Rekentool
Bent u benieuwd naar een indicatie van uw netto kosten voor de kinderopvang? Maak dan gebruik
van onze rekentool.

Tarieven met gemeentelijke subsidie
In aanmerking voor gesubsidieerde opvang komen:
Ouders waarvan 1 van de 2 niet werkt
Alleenstaande niet werkende ouders
Ouders die allebei niet werken

Gezamenlijk bruto jaarinkomen
€0-€18.849
€18.850-€28.911
€28.912-€39.880
€39.881-€54.242
€54.243-€77.970
€77.971-€108.044
€108.045 en hoger

Ouderbijdrage per maand
voor 1 dagdeel 08.3012.00 uur*
€ 13,50
€ 14,33
€ 21,83
€ 30,67
€ 48,83
€ 78,33
€ 88,83

VVE** ouderbijdrage per
maand voor 3 dagdelen
08.30-12.00 uur
€ 27,00
€ 28,67
€ 43,67
€ 61,33
€ 97,67
€ 156,67
€ 177,67

*) De kosten zijn gebaseerd op 40 weken opvang op jaarbasis, en zullen 12 keer per jaar worden afgeschreven.
**) Voor een VVE plaatsing is een door het consultatiebureau verstrekt VVE formulier nodig.
Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dient u dit aan te tonen door het invullen van het formulier ‘geen recht op
kinderopvangtoeslag’. Daarbij dient u een inkomensverklaring van de belastingdienst mee te sturen. Deze verklaring is gratis
aan te vragen via de Belastingtelefoon. Het formulier ‘geen recht op kinderopvangtoeslag’ ontvangt u digitaal indien u bij uw
aanmelding heeft aangegeven geen recht te hebben op kinderopvangtoeslag.
Bepalend voor de prijs per maand is het bruto inkomen per jaar van het huishouden waartoe het kind behoort. Het bruto salaris
wordt bepaald via de inkomensverklaring van de ouders.

Alle prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.

