
 

Tarieven Stichting Kinderspeelzaal Lansingerland 
 

Tabel voor ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag AUG.2021 
 

 
Locatie Pinkelotje, Madelief, Peuterhonk 8:30-12:00 uur 

Gezinsinkomen 7 uur in de week, 2 dagdelen    
prijs per maand 

  

min max   

 lager dan   €    20.302,00  € 26,47   

 €      20.303,00   €    31.214,00  € 28,51   

 €      31.215,00   €    42.953,00  € 40,72   

 €      42.954,00   €    58.423,00  € 53,71   

 €      58.424,00   €    83.979,00  € 80,18   

 €      83.980,00   € 116.371,00  € 123,71     

 €   116.372,00   en hoger  € 160,33     

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

   

 
 
 
Pinkelotje 
 
Maandag middag groep 
 
       Excl. Lunch 13:00-15:00 uur 

2 uur in de week 
     Incl. lunch 12:00-15:00 uur 

3 uur in de week 

Vaste prijs per maand Vaste prijs per maand 

€ 66,62 € 99,93 

 

 

 
Peuterhonk  
 
Maandag middag 3+ groep 
Donderdagmiddag groep (alle leeftijden) 
 
      Excl. Lunch 12:45-15:00 uur 

2,25 uur in de week 
      Incl. lunch 12:00-15:00 uur 

 3 uur in de week 

Vaste prijs per maand Vaste prijs per maand 

€ 74,95 € 99,33 

 
 
 
 
Locatie Beestenboemel 8:15-12:15 uur 

Gezinsinkomen 8 uur in de week, 2 dagdelen     
Prijs per maand 

  

min max   

 lager dan   €    20.302,00  € 30,25   

 €      20.303,00   €    31.214,00  € 32,58   

 €      31.215,00   €    42.953,00  € 46,54   

 €      42.954,00   €    58.423,00  € 61,38   

 €      58.424,00   €    83.979,00  € 91,63   

 €      83.980,00   € 116.371,00  € 141,38   

 €   116.372,00   en hoger  € 183,27     

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locatie Inkipinky 8:45 – 12:00 uur 

Gezinsinkomen 6,5 uur in de week, 2 dagdelen     
Prijs per maand 

  

min max   

 lager dan   €    20.302,00  € 24,58   

 €      20.303,00   €    31.214,00  € 26,47   

 €      31.215,00   €    42.953,00  € 37,82   

 €      42.954,00   €    58.423,00  € 49,87   

 €      58.424,00   €    83.979,00  € 74,46   

 €      83.980,00   € 116.371,00  € 114,87   

 €   116.372,00   en hoger  € 148,91     

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

 
 
 
Inkipinky  
 
Maandag middag groep 
 
    Excl. Lunch 12:45 – 14:45 uur 

Ma.mid.groep, 2 uur in de week 
     Incl.lunch 12:00-14:45 uur 
Ma.mid.groep, 2,75 uur in de week 

Vaste prijs per maand Vaste prijs per maand 

€ 66,62 € 91,60 

 
 

 

Geen recht op Kinderopvangtoeslag:  
Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag via het Rijk, wordt bovenstaande verkorte 

inkomensafhankelijke ouderbijdrage 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 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. Er kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 

 


