Kosten en tegemoetkoming kosten Peutergroep Twinkel vanaf 1-1-2019
Het uurtarief bedraagt € 8.02 per uur.
De kosten voor peuteropvang is gebaseerd op:
• 40 weken
• 3,5 uur per dagdeel
• Betaling vindt plaats in 12 gelijke delen
Voor Peuteropvang kunt u op 2 manieren een tegemoetkoming / toeslag ontvangen
1. Recht op Kinderopvangtoeslag aanvragen
Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang via de Belastingdienst. U
komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag wanneer er sprake is van:
•
•
•
•
•

Twee werkende ouders/verzorgers in 1 gezin;
Ouders/verzorgers die een studie of traject volgen;
Een alleenstaande ouder/verzorger die werkt, of een studie of traject volgt;
Een gemeentelijke doelgroep waar één of beide ouder(s)/verzorger(s) onder vallen, bijvoorbeeld:
inburgeringscursus of sociaal/medische indicatie;
Zelfstandig ondernemers.

U betaalt het bruto-tarief aan de opvangorganisatie en ontvangt hierover kinderopvangtoeslag terug via
de belastingdienst. U betaalt altijd een deel van de opvang zelf. De toeslag is inkomensafhankelijk en
wordt voorafgaand aan de opvangmaand ontvangen. Kinderopvangtoeslag kan met beperkte
terugwerkende kracht worden aangevraagd (maximaal 3 maanden). Wacht dus niet te lang met
aanvragen, anders loopt u een deel van de toeslag mis. Verandert er iets in uw opvangsituatie, dan
dient u deze wijziging zelf door te geven aan de belastingdienst.
Kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd bij de belastingdienst via: www.toeslagen.nl . Hier
kunt u ook een proefberekening maken. De gegevens die u hiervan nodig heeft over de peuteropvanglocatie vindt u op uw plaatsingsovereenkomst wat u ontvangt na inschrijving.
2. Tegemoetkoming Peuteropvang voor ouders die geen recht hebben op
kinderopvangtoeslag.
Wanneer u geen recht heeft op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, is het mogelijk een
bijdrage van de gemeente Alphen ad Rijn te ontvangen. Dit geldt bijvoorbeeld voor gezinnen waarbij
één van de ouders werkt en de andere niet, of gezinnen waarbij beide ouders niet werken, geen reintegratietraject volgen en ook niet inburgeren.
Aanvraag
• U maakt telefonisch een afspraak bij het Serviceplein via 14 0172. U krijgt tijdens de
afspraak advies over hoe u deze bijdrage kunt aanvragen.
Voorwaarden
• Uw kind is in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar
• Uw kind heeft geen indicatie voor- en vroegschoolse educatie (VVE) of sociaal
medische indicatie (SMI)
• De kinderopvangorganisatie moet geregistreerd staan in het Landelijk Register voor
Kinderopvang
• U woont in de gemeente Alphen ad Rijn
Vragen of meer weten?
Neem voor vragen contact op met KDV Polderpret.
Email: info@kdvpolderpret.nl, telefoon: 0172523618

