
 
 

 

Tarieven  Peuteropvang Delft  2023 
 
 

Ouders die WEL recht hebben op kinderopvangtoeslag  
 

Peuteropvang  €     9,12 per uur 

  gemiddelde opvang in uren kosten 

dagen maand jaar Maand Jaar 

1 18,3 220  € 182,40  €  2.006,40 

2 36,7 440  € 364,80  €  4.012,80 

3 55,0 660  € 547,20  €  6.019,20 

4 73,3 880  € 729,60  €  8.025,60 

5 91,7 1100  € 912,00  € 10.032,00 

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

Bovengenoemde bedragen zijn bruto bedragen. U krijgt een toeslag van de overheid voor kinderopvang. Deze 

kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk en wordt betaald door de Belastingdienst. De overheid stelt een 
maximum aan het uurtarief dat voor vergoeding in aanmerking komt. In 2023 is dit € 9,12 voor kinderdagopvang. 
De tegemoetkoming van de overheid kunt u bij de Belastingdienst aanvragen. Kijk daarvoor op de website van de 

Belastingdienst. U kunt met bovenstaande tabel op deze website www.toeslagen.nl een proefberekening 
maken, zodat u ziet wat u aan toeslag kunt verwachten. Voor de peuteropvang ontvangt u maandelijks (11x per 

jaar) een factuur. De maand augustus factureren wij niet. 
 

 

Ouders die NIET in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag 
 

Gezinsinkomen 11 uur per week, 2 dagdelen 

min max Per maand  

 €                       -     €                 21.278 € 14,40 

 €                 21.279   €                 32.715 € 18,40 

 €                 32.716  €                 45.018 € 39,60 

 €                 45.019   €                 61.231  € 61,60 

 €                 61.232   €                 88.015  € 107,20 

 €                 88.016   €               121.965  € 182,00 

 €               121.966  en hoger  € 242,00 

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

Geen recht op Kinderopvangtoeslag:  
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 

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. 

http://www.toeslagen.nl/particulier/kinderopvangtoeslag.html
http://www.toeslagen.nl/

