
Wat leuk dat u geïnteresseerd bent in onze peuteropvang.

Onderstaand meer informatie over de opvangkosten

en opvangmogelijkheden.
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Tarieven
peuteropvang
Albrandswaard

Peuteropvang

Tijd per dag Openingstijden en opvanguren zijn locatieafhankelijk 
Dagdeel van 4 uur in de ochtend of 2,5 uur in de middag

Aantal dagdelen 
per week

2 dagdelen 
of

4 dagdelen (16 uur ) bij verwijzing Extra spelen en leren CJG

Periode 40 weken per jaar
niet in de schoolvakanties, Goede Vrijdag en de dag na Hemelvaartsdag

Vanaf welke leeftijd
2 jaar en 4 maanden 

(vanaf 2 jaar met verwijzing Extra Spelen en leren CJG (wenperiode) 
of recht op kinderopvangtoeslag)

Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag betaalt u slechts een deel van het bruto opvangtarief (zie onderstaande

tabel). De Wet kinderopvang regelt dat het Rijk meebetaalt aan de kosten voor de kinderopvang. De hoogte

van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw inkomen. De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de 

Belastingdienst. De brutokosten worden per maand gefactureerd gedurende 12 maanden.

Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Deze netto kosten worden per maand gefactureerd gedurende 12 maanden. De inkomensafhankelijke

ouderbijdragetabel vindt u hieronder.

Extra spelen en leren 

Er is sprake van een indicatie voor Extra spelen en leren voor VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) wanneer u

een verwijzing heeft van Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Met de gemeente is afgesproken dat er voorrang

wordt verleend aan kinderen met een extra spelen en leren indicatie.

Kinderen met een verwijzing van CJG komen vanaf 2,5 jaar 16 uur naar onze peuteropvang. U hoeft voor 

deze 16 uur maar 8 uur te betalen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze regeling? Kijkt u dan 

op de website van CJG voor meer informatie.

lnkomensafhankelijke ouderbijdrage (netto bedragen)

Gezamenlijk
jaarinkomen

1ste kind 
8 uur per week

2de kind 
8 uur per week

1ste kind 
6,5 uur per week

2de kind 
6,5 uur per week

- € 20.584 € 42,14 € 42,14 € 34,24 € 34,24
€ 20.585 € 31.648 € 44,54 € 42,94 € 36,19 € 34,89
€ 31.649 € 43.550 € 57,60 € 45,34 € 46,80 € 36,84
€ 43.551 € 59.235 € 71,46 € 45,60 € 58,06 € 37,05
€ 59.236 € 85.146 € 99,74 € 51,74 € 81,04 € 42,04
€ 85.147 € 117.989 € 146,14 € 62,14 € 118,74 € 50,49
€ 117.990 en hoger € 183,46 € 87,20 € 149,06 € 70,85

Wet kinderopvang bruto uurtarief € 8,50

Tarieven per maand bij 8 uur (2 ochtenden) / week
Bruto opvangtarief per maand* € 261,04

Opvanguren per maand 26,80

* Wat u netto betaalt hangt af van de hoogte van uw kinderopvangtoeslag

Wet kinderopvang bruto uurtarief € 8,50

Tarieven per maand bij 6,5 uur (ochtend en middag) / week
Bruto opvangtarief per maand* € 212,09

Opvanguren per maand 21,78

* Wat u netto betaalt hangt af van de hoogte van uw kinderopvangtoeslag

Heeft u vragen?
Onze medewerkers helpen u graag! Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur 
op telefoonnummer 010 483 28 00. Of stuur een e-mail naar klantcontact@peuterwerk-albrandswaard.nl.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen/
https://cjgrijnmond.nl/
mailto:klantcontact%40peuterwerk-albrandswaard.nl?subject=

