
 
  Tarieven Stichting Kinderspeelzaal Lansingerland  
 

Tabel voor ouders die WEL in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag 2020 
 

 
Locatie Pinkelotje, Madelief, Beestenboemel, Peuterhonk 
 

Peuteropvang € 8,85 per uur 

  Gemiddelde opvang in uren kosten 

dagen maand jaar maand jaar 

1 11,67 140 € 112,64 € 1.239,00 

2 23,3 280 € 225,27 € 2.478,00 

4 46,7 560 € 450,55 € 4.956,00 

Pinkelotje 3+ groep maandag (excl. lunch 13:00-15:00, incl. 12:00-15:00) 

2 uur per week 6,67 80 € 64,36 € 708,00 

3 uur per week 10 120 € 96,55 € 1.062,00 

Peuterhonk 3+ groep maandag (excl. Lunch 12:45-15:00, incl. 12.00-15:00) 

2,25 uur per week 7,5 90 € 72,41 € 796,50 

3 uur per week 10 120 € 96,55 € 1.062,00 

Wij factureren 40 schoolweken in 11 maanden (de maand augustus niet) 

 
 
Locatie Inkipinky 8:45-12:00 uur  
 

Peuteropvang € 8,85 per uur 

  Gemiddelde opvang in uren kosten 

dagen maand jaar maand jaar 

2 21,7 260 € 209,18 € 2.301,00 

4 43,3 520 € 418,36 € 4.602,00 

Inkipinky 3+ groep maandag (excl. lunch 12:45-14:45, incl. 12:00-14:45) 

2 uur per week 6,67 80  €        64,36   €      708,00  

2,75 uur per week 9,17 110  €        88,50   €      973,50  

Wij factureren 40 schoolweken in 11 maanden (de maand augustus niet) 

 
 
 
Indien uw beiden werkt of studeert of u bent alleenstaande ouder en u werkt of studeert, komt u in 

aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Dit houdt in dat Stichting 

Kinderspeelzaal u een bijdrage per maand in rekening brengt en u via de belastingdienst een 
tegemoetkoming in de kosten ontvangt. Deze tegemoetkoming is inkomensafhankelijk.  

Ook als uw kindje als doelgroepkind is aangemerkt en u beiden werkt betaalt u deze bijdrage voor de 
eerste 2 dagdelen. U kunt uw toeslag aanvragen via www.toeslagen.nl 

 
Het maandtarief is gebaseerd op de gemiddelde opvanguren per jaar. Er vindt achteraf geen 

verrekening plaats naar de werkelijke afgenomen uren. 

http://www.toeslagen.nl/

