
 

                                   
 

    Tarieven Stichting Kinderspeelzaal Midden Delfland De Kanjers 
 

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

Peuteropvang  €                9,00  per uur 

  gemiddelde opvang in uren kosten 

dagen maand jaar maand jaar 

1 10 120  €             98,18   €       1.080,00  

2 20 240  €           196,36   €       2.160,00  

3 30 360  €           294,55   €       3.240,00  

4 40 480  €           392,73   €       4.320,00  

5 50 600  €           490,91   €       5.400,00  

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.  

Uw toeslag kunt u 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. 
 
Tabel Voor ouders die NIET in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag 2020 
 

Gezinsinkomen 6 uur per week, 2 dagdelen. Kosten per maand 

min max 1e kind 2e kind 

 lager dan   €    19.890,00   €                                        7,20   €                                        7,20  

 €    19.891,00   €    30.581,00   €                                        8,95   €                                        7,64  

 €    30.582,00   €    42.082,00   €                                      18,98   €                                        9,60  

 €    42.083,00   €    57.238,00   €                                      29,67   €                                        9,82  

 €    57.239,00   €    82.276,00   €                                      51,49   €                                      14,40  

 €    82.277,00   € 114.011,00   €                                      87,71   €                                      22,47  

 € 114.012,00   en hoger   €                                   118,04   €                                      42,11  

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

 
Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag via het Rijk, wordt bovenstaande verkorte  
inkomensafhankelijke ouderbijdrage tabel gehanteerd. Door het overleggen van uw inkomensgegevens via een 
inkomensverklaring kunnen wij voor u uitrekenen in welke tabel u valt. (www.belastingdienst.nl) Ook 
ontvangen wij van u een verklaring dat u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag. Indien uw gegevens 

http://www.toeslagen.nl/


 

tijdens de plaatsing van uw peuter veranderen dan is het van belang dat u dit ook aan de administratie 
doorgeeft. U ontvangt 11 x per jaar een factuur. 

Het maandtarief is gebaseerd op de gemiddelde opvanguren per jaar.  
Er vindt achteraf geen verrekening plaats naar de werkelijke afgenomen uren. 


