PEUTEROPVANG TARIEVEN 2020
Peuteropvang (40 weken)
Peuteropvang vindt plaats op een aantal locaties en wordt verdeeld over 12 maanden in
rekening gebracht. De kosten komen ook in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de
Belastingdienst. Voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de
Belastingdienst, bestaat de mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij de gemeente. Voor
meer informatie hierover kunt u met ons contact opnemen.
De tarieven zijn gebaseerd op 40 weken per jaar, en een uurprijs van € 8,36.
De facturering geschiedt per maand achteraf via een automatische incasso. Voor een
handmatige betaling zal er € 3,00 administratiekosten per maand in rekening gebracht
worden.

De openingstijden van de peuteropvang kunnen per locatie verschillen. Op erkende
feestdagen zijn de peuterspeelzalen gesloten (Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, 5
mei, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag).
De openingsdagen en tijden zijn per locatie
Peuteropvang Eerschot
Peuteropvang Odaschool
Peuteropvang Kienehoef
Peuteropvang Dommelrode
Peuteropvang Olland
Peuteropvang Boskant
Peuteropvang Nijnsel
Peuteropvang Springplank

ma, di, do, vr
ma, di, do, vr
ma, di, do, vr
ma, di, do, vr
di, do
ma, di, wo, do
ma, di, wo, do, vr
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8.30 – 11.45 u. of 13.45 (3,25 of 5,25 u)
8.30 – 11.45 u. of 13.45 (3,25 of 5,25 u)
8.30 – 11.45 u. (3,25 u)
8.30 – 11.45 u. (3,25 u)
8.30 – 11.45 u. of 14.00 (3,25 of 5,5 u)
8.30 – 11.30 u. of (3 u)
8.30 – 12.00 u. of 13.45 (3,5 of 5,25 u)
8.30 - 11.45 u. (3,25 u)

In onderstaande tabel worden de maandprijzen vermeld voor 2 dagdelen per week.
De kosten worden als volgt berekend:
(2 * uren per dagdeel * 40 weken * uurtarief) / 12 maanden
Dagdelen
3 uur
3,25 uur
3,5 uur
5,25 uur
5,5 uur

Gem. uren per mnd
20,00
21,67
23,33
35,00
36,67

Bruto maandprijs
€ 167,20
€ 181,13
€ 195,06
€ 292,60
€ 306,53

Bruto uurtarief
€ 8,36
€ 8,36
€ 8,36
€ 8,36
€ 8,36

Ondanks dat deze informatie zorgvuldig is samengesteld, is deze onder voorbehoud van (typ)fouten en
wijzigingen en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

