2-4
jaar

Tarieven

peuteropvang
BOSKOOP
Wat leuk dat u geïnteresseerd bent in onze peuteropvang.
Onderstaand meer informatie over de opvangkosten en -mogelijkheden.
Peuteropvang
Tijd per dagdeel

Dagdeel van 4 uur in de ochtend
Openingstijden zijn locatieafhankelijk

Aantal dagdelen

2 of 3 dagdelen

Periode

40 weken per jaar
niet in de schoolvakanties

Vanaf welke leeftijd

2 jaar
De opvang is inclusief luiers, drinken, tussendoortje en/of fruit

Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag betaalt u slechts een deel van het bruto opvangtarief. 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.
Wet kinderopvang bruto uurtarief € 8,50
Tarieven per maand bij 2 dagdelen / week
Bruto opvangtarief per maand*

€ 227,80

Opvanguren per maand

26,8

* Wat u netto betaalt hangt af van de hoogte van uw kinderopvangtoeslag. Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag komt u
mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand van de Gemeente Alphen aan den Rijn vanaf het moment dat uw kind 2,5 jaar of ouder is.

Voorschoolse educatie
Er is sprake van een indicatie van Voorschoolse Educatie wanneer u een verwijzing heeft van het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG). Met de gemeente is afgesproken dat er voorrang wordt verleend aan kinderen met deze
indicatie. Kinderen met de verwijzing komen 4 dagdelen naar onze peuteropvang. Wilt u weten of u in aanmerking
komt voor deze regeling? Kijkt u dan op de website van het CJG voor meer informatie.
Wet kinderopvang bruto uurtarief € 8,50
Tarieven per maand bij 4 dagdelen / week (1 dagdeel gratis)
Bruto opvangtarief per maand*

€ 341,70

Opvanguren per maand

40,2

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

Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag betaalt u een vaste ouderbijdrage van € 13,50 per maand voor
3 dagdelen per week en krijgt u het 4de dagdeel gratis.

Heeft u vragen?

21-1381/21-11-29

Onze medewerkers helpen u graag! Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur
op telefoonnummer 079 346 11 80. Of stuur een e-mail naar klantcontact@kern-kinderopvang.nl.

