
 

 

  

PEUTEROPVANG TARIEVEN 2021  

  

Peuteropvang (40 weken)  

 

Met ingang van 1 januari 2021 hanteert De Verbinding onderstaande tarieven voor de 

peuteropvang. 

De tarieven zijn gebaseerd op 40 weken per jaar, en een uurprijs van € 8,67. De 

openingsdagen en tijden van de betreffende locatie vind je in onderstaand overzicht. 

Bij dit tarief is geen rekening gehouden met een eventuele kinderopvangtoeslag van de 

Belastingdienst. Het bedrag dat u uiteindelijk betaalt is daardoor vaak lager dan de 

maandprijs zoals vermeld. De maximale uurprijs, op basis waarvan de Belastingdienst de 

toeslag berekent, is € 8,46.   

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 openingsdagen en tijden zijn per locatie:  

 

Peuteropvang Eerschot ma, di, do, vr  8.30 – 11.45 u. of 13.45 (3,25 of 5,25 u)  

Peuteropvang Odaschool ma, di, do, vr  8.30 – 11.45 u. of 13.45 (3,25 of 5,25 u) 

Peuteropvang Kienehoef ma, di, do, vr  8.30 – 11.45 u. (3,25 u) 

Peuteropvang Dommelrode ma, di, do, vr  8.30 – 11.45 u. (3,25 u) 

Peuteropvang Olland  di, do   8.30 – 11.45 u. of 14.00  (3,25 of 5,5 u) 

Peuteropvang Boskant ma, di, wo, do  8.30 – 11.30 u. of (3 u) 

Peuteropvang Nijnsel  ma, di, wo, do, vr 8.30 – 12.00 u. of 13.45  (3,5 of 5,25 u) 

Peuteropvang Springplank  ma, di, do  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 Gem. uren per mnd Bruto maandprijs  Bruto uurtarief  

3 uur  20,00  €   173,40 € 8.67 

3,25 uur 21,67 €   187,88 € 8,67 

3,5 uur  23,33  €  202,27 € 8,67 

5,25 uur  35,00 €   303,45 € 8,67 

5,5 uur 36,67  €   317,93 € 8,67 
 
 
 
Ondanks dat deze informatie zorgvuldig is samengesteld, is deze onder voorbehoud van (typ)fouten en 
wijzigingen en kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 


