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Prijsoverzicht	  Kinderopvang	  Kids	  &	  Co	  2020	  
	  

Peuterspeelgroep	   	  

Peuterpakket	   iedere	  week	  (behalve	  in	  de	  schoolvakanties)	  

   Maandprijs  Uurprijs 

Woensdagochtend 08.45 – 11.30 uur € 91,37     € 9,72 

Vrijdagochtend 08.45 – 11.30 uur € 91,37   € 9,72 

Toelichting	  

•   Bovenstaande prijzen zijn brutoprijzen. U kunt via de belastingdienst kinderopvangtoeslag 

aanvragen waardoor de netto kosten veel lager uitvallen. U kunt dit berekenen op: 

www.toeslagen.nl 

•   De belastingdienst hanteert voor de kinderopvang een maximumtarief van € 8,02 per uur.  

•   Wij incasseren maandelijks vooraf de factuur van het opgegeven bankrekeningnummer. 

•   De betaling geschiedt in 12 gelijke maandelijkse termijn. 

 

Voorbeeldberekening	  netto	  kosten	  peuterspeelgroep	  2020	  

Op basis van het inkomen van de ouders berekent de belastingdienst de hoogte van de 

kinderopvangtoeslag (een bijdrage in de kosten voor de opvang van uw kind). Het verschil tussen de 

kinderopvangtoeslag en de totale kosten kinderopvang dienen de ouders zelf te betalen. Dit zijn dus de 

werkelijke kosten voor u als ouder. U komt alleen in aanmerking voor toeslag als u beiden werkt, zie voor 

aanvullende voorwaarden www.toeslagen.nl 

Voorbeeldberekening netto kosten peuterspeelgroep 

In het voorbeeld gaan we uit van een afname van 1 dagdeel per week (2,75 uur per dagdeel) 

Jaarinkomen tot € 24.611    1e kind    2e kind 

Uren per maand    9,4    9,4 

Uurtarief    € 9,72    € 9,72 

Maandprijs    € 91,37    € 91,37 

Tegemoetkoming belastingdienst -  € 87,72 -  € 87,72 

Netto kosten per maand*    €   3,65    €   3,65 
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Jaarinkomen tot € 38.283    1e kind    2e kind 

Uren per maand    9,4    9,4 

Uurtarief    € 9,34    € 9,34 

Maandprijs    € 87,80    € 87,80 

Tegemoetkoming belastingdienst -  € 76,83 -  € 83,06 

Netto kosten per maand*    € 10,97      € 4,74 

 

Jaarinkomen tot € 52.869    1e kind    2e kind 

Uren per maand    9,4    9,4 

Uurtarief    € 9,34    € 9,34 

Maandprijs    € 87,80    € 87,80 

Tegemoetkoming belastingdienst -  € 70,33 -  € 82,71 

Netto kosten per maand*    € 17,47    €   5,09 

* Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Alle informatie op onze website is onder 

voorbehoud van druk- en typefouten. 


