Tarieven 2021
TARIEVEN KINDERDAGVERBLIJF/PEUTERWERK
(51 weken per jaar)
De maximaal te vergoeden uurtarief kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst voor dagopvang is: 8,46.

Uurtarief

Uren per maand Netto uurtarief**

Hele dag (7.00-18.00 uur)

6,14

46.75

0,68

Ochtend (7.00-13.00 uur)

6,14

25.50

0,68

Middag (12.00-18.00 uur)

6,14

25.50

0,68

Incidentele opvang kinderdagverblijf/peuterwerk
Soort

Incidenteel

Netto uurtarief**

1 dag (7.00-18.00 uur)

90,75

0,92

1 dagdeel (7.00-13.00 uur of 12.00-18.00 uur)

49,50

0,92

** Netto uurtarief na kinderopvangtoeslag 1e kind gebaseerd op gezamenlijk modaal bruto jaarinkomen
(2021 = 38.000)

TARIEVEN SUBSIDIEPLAATS PEUTERWERK

Voor kinderen vanaf 2,5 jaar van ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.
Belastbaar inkomen per maand

Ouderbijdrage

tot

1.691

8,67

van

1.692 tot 2.601

10,71

van

2.602 tot 3.579

22,95

van

3.580 tot 4.868

35,96

van

4.869 tot 6.998

62,48

van

6.999 tot 9.697

106,08

van

9.698 en hoger

142,80

De ouderbijdrage is per maand en is gebaseerd op 1 dagdeel plaatsing per week op het peuterwerk
(51 weken per jaar).

Overige informatie
Facturatie geschiedt 12 keer per jaar per automatische incasso op de 15e van de maand waarop de opvangkosten betrekking hebben. De kinderopvangtoeslag ontvangt u op de 20e van de maand voorafgaand aan de
maand waarop deze betrekking heeft.
Wij hebben er voor gekozen de jaarkosten te delen door 12 maanden, omdat de kinderopvangtoeslag ook
maandelijks wordt uitgekeerd. Dit houdt in dat wij ook in vakanties factureren.
Voor kinderdagverblijf/peuterwerk en buitenschoolse opvang geldt tevens dat wij een extra service
aanbieden in de vorm van een week extra opvang naar rato van het aantal dagdelen dat u afneemt in een
week. U ontvangt dit in tegoeden.
Het ruilen van dagdelen in dezelfde week, voorafgaande week en de navolgende week is mogelijk indien er
plaats is in de groep. Dit is altijd ter beoordeling van de pedagogsich medewerkers.
Het gebruik van tegoeden en het ruilen is een service en geen recht.
Voor een vrijblijvende persoonlijke berekening van de netto kinderopvangkosten kunt u contact met ons opnemen via administratie@bieenkorf.nl.

