
Tarieven Peutergroep 2022 Veenendaal 
De tarieven van de peutergroepen hangen af van uw situatie en de gemeente waarin  

u woont.  

 

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? 

Het van belang om na te gaan of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.  

Om te bepalen of u wel of geen recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u gebruik maken van 

de website www.toeslagen.nl. Op deze site staat precies beschreven aan welke voorwaarden u 

moet voldoen.  

 

U komt bijvoorbeeld in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als u en uw partner allebei 

werken, u alleenstaande ouder bent en werkt of als u/uw partner werkt en u/uw partner 

studeert/inburgering- of re-integratietraject volgt. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, 

kunt u gebruik maken van de door de gemeente gesubsidieerde opvang. 

 

 

U kunt zelf kiezen hoeveel dagdelen u afneemt voor peuters vanaf 2 jaar. In 

onderstaande tabel ziet u de kosten per dagdeel. Deze worden per maand in rekening 

gebracht. De kosten zijn niet uw nettokosten. De kinderopvangtoeslag wordt hier nog 

van afgetrokken. Benieuwd naar uw nettokosten voor de peuteropvang? Gebruik dan 

onze rekentool. 

Wilt u meer informatie over kinderopvangtoeslag? Ga dan naar de website van de 

Belastingdienst. 

Heeft uw geen recht op kinderopvangtoeslag dan is er gemeentelijke subsidie mogelijk. 

De gemeente neemt een deel van de kosten voor zijn rekening en u betaalt een 

passende ouderbijdrage. In de tabel hieronder ziet u de hoogte van de ouderbijdrage. De 

plaatsing is uitsluitend voor 2 dagdelen per week voor peuters vanaf 2,5 jaar.  

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dient u dit aan te tonen door het invullen 

van het formulier ‘geen recht op kinderopvangtoeslag’, deze ontvangt u nadat u uw kind 

heeft aangemeld bij Kind & Co. Daarbij dient u een inkomensverklaring van u en uw 

eventuele partner mee te sturen. Deze verklaring is gratis aan te vragen via de website 

van de Belastingdienst met uw DigiD of via de Belastingtelefoon: 0800 - 0543. 

Dagdeel Uurprijs Gemiddeld aantal 
uren per maand 

Kosten per maand 
per dagdeel* 

08.30 - 11.30 € 9,35 10 uur € 93,50 

* De kosten zijn gebaseerd op 40 weken opvang op jaarbasis en worden in rekening gebracht via  
12 gelijke facturen per jaar. 

 

 

 

 

 

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

 

Gezamenlijk bruto jaarinkomen Ouderbijdrage per maand voor  
2 dagdelen* 

€ 0 - € 20.584 € 23,80 

€ 20.585- € 31.648 € 25,60 

€ 31.649- € 43.550 € 35,40 

€ 43.551- € 59.235 € 45,80 

€ 59.236- € 85.146 € 67,00 

€ 85.147- € 117.989 € 101,80 

€ 117.990 en hoger € 129,80 

* De kosten zijn gebaseerd op 40 weken opvang op jaarbasis en worden in rekening gebracht via  
12 gelijke facturen per jaar. 

https://www.kmnkindenco.nl/tarieven/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring

