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Prijslijst peutergroepen 2020 voor de gemeente Waddinxveen
Het tarief is afhankelijk van uw gezinssituatie:




of beide ouders werken
of u bent een alleenstaande werkende ouder
of een ouder werkt en de andere ouder studeert of volgt een inburgering- of re-integratietraject

dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag en zijn onderstaande tarieven van
toepassing:
peuteropvang onder wet
kinderopvang (uurtarief € 8,95)

Openingstijd*

Prijs per maand

1 dagdeel ochtend per week

3,5 uur

€ 104.42 (11:40)

1 dagdeel ochtend per week

4 uur

€ 119.33 (13:20)

1 dagdeel ochtend per week

5 uur

€ 149.17 (16:40)

1 dagdeel ochtend per week

5,5 uur

€ 164.08 (18:20)

VVE indicatie (3 dagdelen per week)

3,5 uur

€ 217.93 (24:21)**

VVE indicatie (4 dagdelen per week)

4 uur

€ 259,46 (28:59) ***

VVE indicatie (3 dagdelen per week)

5 uur

€ 352.19 (39:21)**

VVE indicatie (3 dagdelen per week)

5,5 uur

€ 274.38 (30:39) ***

* De openingstijden zijn verbonden aan de locatie en kunnen niet gekozen worden
** Let op: huidige regeling VVE met 3 dagdelen. Dit aantal uren kunt u opgeven bij de Belastingdienst. De overige uren (11:40)
is gesubsidieerd door de gemeente
*** Let op: nieuwe regeling VVE met 16 uur. Dit aantal uren kunt u opgeven bij de Belastingdienst. De overige uren (24:40) is
gesubsidieerd door de gemeente




of van beide ouders werkt er 1
of u bent een alleenstaande niet werkende ouder
of beide ouders werken niet

dan heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag en zijn onderstaande
inkomensafhankelijke tarieven van toepassing:
Prijzen per maand reguliere peuteropvang met openingstijden van 3,5 uur per dagdeel::
Bruto inkomen per jaar

1 dagdeel per week

2 dagdelen per week

3 dagdelen per week

Tot € 19.890

€ 10.27

€ 20.54

€ 30.81

Tussen € 19.891 en € 30.581

€ 11.20

€ 22.40

€ 33.60

Tussen € 30.582 en € 42.082

€ 16.57

€ 33.14

€ 49.71

Tussen € 42.083 en € 57.238

€ 22.28

€ 44.56

€ 66.84

Tussen € 57.239 en € 82.276

€ 33.95

€ 67.90

€ 101.85

Tussen € 82.277 en € 11.011

€ 53.32

€ 106.64

€ 159.96

Meer dan € 114.012

€ 69.53

€ 196.06

€ 208.59
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Prijzen per maand voor peutergroepen met openingstijden van 4 uur per dagdeel:
Bruto inkomen per jaar

1 dagdeel per week

2 dagdelen per week

3 dagdelen per week

Tot € 19.890

€ 11.73

€ 23.47

€ 35.20

Tussen € 19.891 en € 30.581

€ 12.80

€ 25.60

€ 38.40

Tussen € 30.582 en € 42.082

€ 18.93

€ 37.87

€ 56.80

Tussen € 42.083 en € 57.238

€ 25.47

€ 50.93

€ 76.40

Tussen € 57.239 en € 82.276

€ 38.80

€ 77.60

€ 116.40

Tussen € 82.277 en € 11.011

€ 60.93

€ 121.87

€ 182.80

Meer dan € 114.012

€ 79.47

€ 158.93

€ 238.40

Prijzen per maand voor VVE indicatie:
Bruto inkomen per jaar

VVE indicatie
3 dagdelen van 3,5 uur per
week

VVE indicatie
4 dagdelen van 4 uur per
week

VVE indicatie
3 dagdelen van 5,5 uur per week

€ 20.53

€ 23.47

€ 38.38

€ 22.40

€ 25.60

€ 40.52

€ 33.13

€ 37.87

€ 52.78

€ 44.57

€ 50.93

€ 65.85

€ 67.90

€ 77.60

€ 92.52

€ 106.63

€ 121.87

€ 136.78

€ 139.07

€ 158.93

€ 173.85

Tot € 19.890
Tussen € 19.891 en €
30.581
Tussen € 30.582 en €
42.082
Tussen € 42.083 en €
57.238
Tussen € 57.239 en €
82.276
Tussen € 82.277 en €
11.011
Meer dan € 114.012














Indien uw salarisgegevens niet bij ons bekend zijn dan wordt u ingedeeld in de hoogste tariefgroep.
De tarieven voor kostwinnersgezinnen (geen recht op kinderopvangtoeslag) en voor VVE zijn inclusief subsidie van
de Gemeente Waddinxveen
De tarieven zijn inclusief Pampers luiers, vers fruit, broodmaaltijden en drinken.
Geopend in de schoolweken m.u.v. de nationaal erkende feestdagen.
Er wordt geen korting gegeven op nationaal erkende feestdagen.
De openingstijden van onze peutergroepen vindt u op www.quadrantkindercentra.nl.
De jaarkosten van de peutergroep worden in maandelijkse gelijke termijnen gefactureerd.
Facturen ontvangt u gratis per e-mail. Op uw verzoek wordt de factuur per post verstuurd. De kosten zijn dan € 5,00
per maand.
Betaling geschiedt via een doorlopende SEPA-machtiging.
Bepalend voor de prijs per maand is het bruto inkomen per jaar van het huishouden waartoe het kind behoort. De
inkomens van de partners behorend tot het huishouden worden bij elkaar opgeteld. Het bruto jaarsalaris wordt
bepaald via een inkomensverklaring van (beide) ouder(s). Deze verklaring is gratis aan te vragen via de
Belastingtelefoon. Indien uw salarisgegevens niet bij ons bekend zijn dan wordt u ingedeeld in de hoogste tariefgroep.
Kinderopvangtoeslag aanvragen: Voor uw aanvraag kinderopvangtoeslag vindt u in bovenstaande tabel de vaste
maandprijs, het gemiddeld aantal uren per maand en het uurtarief.
Let op: u moet kinderopvangtoeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin u recht op de toeslag heeft.
Vraagt u dit later aan, dan loopt u een deel van de toeslag mis.
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