Tarieven 2019
Peuteropvang PCO Gelderse Vallei
TARIEF 1
Uw kind heeft een VVE-indicatie en u komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Als bijvoorbeeld
de ene ouder werkt en de andere niet, dan komt u niet in aanmerking
voor kinderopvangtoeslag.
Tarieven : Een vast bedrag ongeacht uw inkomen, 40 weken per jaar,
Peuteropvang van 8.30 tot 12.00 uur voor 3 dagdelen per week
U betaalt per uur
Kosten per maand (bij 3 dagdelen per week)
€ 0,32

€ 11,19

Peuteropvang XL van 8.30 tot 14.00 uur voor 2 dagen per week
U betaalt per uur
Kosten per maand (bij 2 dagdelen per week)
€ 0,32

€ 11,72

Deze ouderbijdrage is vastgesteld door het Rijk en geldt voor zowel het 1e als voor 2e en volgende kinderen.
Om voor dit tarief in aanmerking te komen, vult u van de niet- werkende ouder een IB-60 verklaring van de
belastingdienst in (www.belastingdienst.nl )of
0800-0543) én een ouderverklaring van de gemeente (deze kunt u bij ons aanvragen). Beide formulieren
kunt u naar ons kantoor opsturen of inleveren op de locatie bij één van
de pedagogisch medewerkers.

TARIEF 2
Uw kind heeft een VVE-indicatie én u komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
Als uw peuter een VVE-indicatie heeft én u komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag dan betaalt u een
bruto bedrag voor 2 dagdelen.
Bruto uurtarief, opvang tijdens 40 weken per jaar
Peuteropvang van 8.30 tot 12.00 uur voor 3 dagdelen per week
Bruto
uurtarief
3 dagdelen per week,
waarvan 1 dagdeel
gratis

€ 8,00*
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Aantal uur
per maand
23,33

Aantal
uur per
280

Bruto
maandbedrag
€ 186,68

Peuteropvang XL van 8.30 tot 14.00 uur voor 2 dagen per week
2 dagen per week,
€ 8,00*
25
waarvan 1 dagdeel (ochtend) gratis

300

€ 200

Voor twee dagdelen krijgt u in principe kinderopvangtoeslag terug. Het 3 e dagdeel is voor u gratis. Bij
peuteropvang XL (8.30-14.00 uur) krijgt u van de twee dagen 1 dagdeel (de ochtend) gratis. Omdat de
berekening van het uiteindelijke netto bedrag per maand afhankelijk is van uw persoonlijke situatie,
kunnen wij hier slechts een indicatie van geven.
*Aan deze tarieven kunnen geen rechten worden ontleend

TARIEF 3
U komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag (en uw kind heeft geen VVE- indicatie). Als bijvoorbeeld
de ene ouder werkt en de andere niet, dan komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Voor deze
groep ouders subsidieert de gemeente Nijkerk een gedeelte van de kosten. U betaalt hierdoor een lagere prijs
per uur aan de peuteropvang.
Tarieven: Een vast bedrag ongeacht uw inkomen, 40 weken per jaar, voor een dag(deel) per week
Peuteropvang van 8.30 tot 12.00 uur:
U betaalt per uur

Kosten per maand (bij 1 dagdeel per week)

€ 4,15

€ 48.42

Peuteropvang XL van 8.30 tot 14.00 uur:
U betaalt per uur

Kosten per maand (bij 1 dag per week)

€ 4,15

€ 76,08

Dit tarief geldt voor zowel het 1e als voor het 2e of meerdere kinderen. Om voor dit tarief in aanmerking te komen, vult u
voor de niet-werkende ouder een IB-60 verklaring van de belastingdienst in (www.belastingdienst.nl of 0800-0543) én een
ouderverklaring van de gemeente (deze kunt u bij ons aanvragen). Beide formulieren kunt u naar ons kantoor opsturen of
inleveren op de locatie bij één van de pedagogisch medewerkers.

TARIEF 4
U heeft wel recht op kinderopvangtoeslag (en uw kind heeft geen VVE-indicatie).
Bruto Tarief Opvang tijdens 40 weken per jaar voor 1 dag(deel)
Bruto
uurtarief

Aantal uur

Aantal uur per
maand

Aantal uur per
jaar

Bruto maandbedrag

Peuteropvang van 8.30 tot 12.00 uur:
1 dagdeel

€ 8,00*

3,5 uur

11,67

140

€ 93,33

Peuteropvang XL van 8.30 tot 14.00 uur:
1 dagdeel
€ 8,00*
5,5 uur

18,33

220

€ 146,67

*Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
Wilt u weten wat uw exacte kosten voor peuteropvang zijn, kijk dan op:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
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