Tarieven speelleergroep 2019
Amersfoort
Er gelden 4 soorten tarieven voor de speelleergroep. Kijk goed welk tarief
voor jou van toepassing is. Kom je er niet uit of wil je meer weten, dan helpen wij je graag.
Heb je recht op kinderopvangtoeslag?
Heb je recht op kinderopvangtoeslag, dan is je bruto uurtarief € 8,81. Je werkelijke kosten zijn een stuk lager.
Van de overheid krijg je namelijk in veel gevallen een deel van de kosten terug via de kinderopvangtoeslag.
Op onze website kun je met de rekentool je netto kosten uitrekenen.

Bruto tarief
Vaste combinaties van ochtenden: maandag/woensdag of dinsdag/donderdag, opvang tijdens 40 weken per jaar

2 ochtenden per week

Bruto uurtarief
€ 8,81

Aantal uren per maand
20 uur

Bruto maandbedrag
€ 176,20

Heeft jouw kind een Verklaring voor deelname VVE ontvangen van het consultatiebureau én kom je in
aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

Bruto tarief
Opvang tijdens 40 weken per jaar, 4 ochtenden per week (maandag t/m donderdag)

4 ochtenden per week

Bruto uurtarief

Aantal uren per maand

Bruto maandbedrag

€ 7,75

40 uur

€ 310,00

Kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?
Als bijvoorbeeld de ene ouder wel werkt en de andere ouder niet, dan kom je niet in aanmerking voor
kinderopvangtoeslag. Ook dan betaal je een laag tarief, dankzij subsidie die Ska Kinderopvang ontvangt van
de gemeente. Het maandelijkse bedrag dat je betaalt, is afhankelijk van jouw inkomen.

Tarief
Vaste combinaties van ochtenden: maandag/woensdag of dinsdag/donderdag, opvang tijdens 40 weken per jaar

Je gezamenlijk toetsingsinkomen
per jaar ligt tussen
€0
- € 18.000

Uurprijs

Kosten per maand bij 2 ochtenden per week

€ 1,20

€ 24,00

€ 18.001 - € 30.000

€ 1,60

€ 32,00

€ 30.001 - € 50.000

€ 2,65

€ 53,00

€ 50.001 - € 75.000

€ 3,95

€ 79,00

€ 75.001

€ 6,40

€ 128,00

en hoger

Heeft jouw kind een Verklaring voor deelname VVE ontvangen van het consultatiebureau en kom je niet in
aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

Tarief
Een vast bedrag ongeacht je inkomen, voor 40 weken, 4 ochtenden per week (maandag t/m donderdag)

Je betaalt per uur
€ 0,32

Aan deze informatie kunnen
geen rechten worden ontleend.

Kosten per maand bij 4 dagdelen
€ 12,80

