
Met ingang van 1 januari 2022 hanteert 
Stichting Peuteropvang de Grabbelton een 

uurtarief van €8,65. In dit tarief is geen rekening 
gehouden met de eventuele bijdrage van werkgevers en 
de tegemoetkoming van de Belastingdienst, waardoor 

het uiteindelijke bedrag dat je betaalt meestal maar 
een beperkt deel van de vermelde uurprijs is. De 

tegemoetkoming is afhankelijk van het (gezamenlijk) 
inkomen, of jouw kind een VVE indicatie heeft en of je 

al dan niet in aanmerking komt voor 
kinderopvangtoeslag.

Tarieven peuteropvang 2022Tarieven peuteropvang 2022

Met de rekenhulp op 
onze website bereken je 
snel en eenvoudig jouw 

netto kosten.

Wil je weten wat  Wil je weten wat  
jouw bijdrage wordt? jouw bijdrage wordt? 

Waar ieders wereld groeit



Waar ieders wereld groeit

Aantal dagdelen
De minimale afname is 1 dagdeel, maar wij adviseren in het belang van de continuïteit een afname van minimaal 2 dagdelen per 

week. Voor kinderen met een VVE indicatie (de zogenaamde doelgroepkinderen) geldt een afname van vier dagdelen waarvan het 

derde en vierde dagdeel volledig gesubsidieerd wordt door de gemeente. 

De rijksnorm is voor 2022 vastgesteld op  € 8,50

Er zijn de volgende vier categorieën: 

Ouders met toeslag belastingdienst

Ouders zonder toeslag 
belastingdienst

Ouders betalen het 1e en 2e dagdeel  
en krijgen inkomensafhankelijke 
bijdrage van de belastingdienst. 
Ouders betalen voor 3e en 4e alleen 
het boven KOT tarief.

De ouderbijdrage voor 1e en 2e  
dagdeel is inkomensafhankelijk.
Voor 3e en 4e dagdeel geldt een 
bijdrage van het boven KOT tarief.

Doelgroeppeuter 

Gemeente stelt geen subsidie 
beschikbaar. Ouders betalen uren  
zelf en krijgen inkomensafhankelijke 
bijdrage van de belastingdienst. 

Subsidie gemeente voor 2 dagdelen. 
Ouders betalen inkomens afhankelijke 
bijdrage en het boven KOT tarief.

Reguliere peuter

Het bruto jaarinkomen bestaat altijd uit de inkomens van beide ouders. Wij gaan er standaard vanuit dat beide partners 

inkomsten hebben. Onder inkomsten verstaan wij:

•  Inkomsten uit loondienst: bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld, ploegentoeslag, onregelmatigheidstoeslag en/of overuren  

 (bedrag per maand x 12 + 8% vakantietoeslag).

•  Inkomsten uit uitkering: bruto jaaruitkering inclusief vakantiegeld (bedrag per maand x 12 + 8% vakantietoeslag).

•  Inkomsten uit zelfstandigheid: loon voor inkomstenbelasting.

Kinderopvangtoeslag

Wil je weten of je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, kijk dan op de site van de belastingdienst.

Eenverdieners

Wij ontvangen graag een inkomensverklaring van degene die werkt. Je dient tevens een 

verklaring ‘geen recht op kinderopvangtoeslag’ in te vullen.

Uitkering

Heb je een uitkering? Dan willen we een recente uitkeringsspecificatie ontvangen. 

Je dient tevens een verklaring ‘geen recht op kinderopvangtoeslag’ in te vullen. 

Betaling 

•  De factuur wordt op de eerste van de betreffende maand geïncasseerd door middel van automatische incasso op basis van het  

 ingeleverde machtigingsformulier. 

•  Tijdens schoolvakanties van het kind en wanneer de peuteropvang is gesloten wegens algemeen erkende feestdagen, zoals   

 vastgelegd in de cao kinderopvang, blijft de ouderbijdrage verschuldigd. Ook in gevallen dat het kind eerder, later of tussentijds  

 met vakantie gaat, wordt er gefactureerd.

• Er zijn 11 betalingstermijnen. De berekening is op basis van de prijs per dagdeel, vermenigvuldigd met 40 weken gedeeld door  

 11 maanden (de maand augustus zal niet gefactureerd worden).

Kijk dan op   
www.degrabbelton.nl 

of neem telefonisch 
contact met ons op.

Meer informatie?Meer informatie?

http://www.degrabbelton.nl

