Particuliere Peuterspeelzaal Pinkeltje
Zichthof 10
1445 HC Purmerend
Jachtwagenstraat 64
1445 NM Purmerend
Algemene leiding: Irma Schagen
Telefoon 06.41432264
Email:info@pszpinkeltje.nl
Website: www.pszpinkeltje.nl
Mobiele website: m.pszpinkeltje.nl

Geachte ouders verzorgers,

Bijgaand treft u de nieuwe ouderbijdrage tarief informatie voor 2020.
Ouders die van mening zijn dat zij geen recht hebben op c.q. niet voor kinderopvangtoeslag
2020 in aanmerking komen en daarom gebruik willen maken van de gesubsidieerde tarieven
van de Gemeente Purmerend, dienen dit schriftelijk aan te kunnen tonen bijvoorbeeld door
middel van:




een inkomensverklaring
ouder/verzorger verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag (bijlage)
brief van uitkeringsinstantie

Hulp nodig bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag?
Ouders die hulp kunnen gebruiken bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag kunnen zich
desgewenst wenden tot de inloopspreekuren van Clup Welzijn

Voor vragen over :


Inleveren van documentatie (jaaropgave, salaris strook, uitkering instantie UWV,
inkomensverklaring, verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag)
Tarieven
Uw afname urencontract/overeenkomst
Incasso (machtiging) of factuur
Jaaropgave ten behoeve van de belastingdienst






Kunt u bellen en contact opnemen met 075 -7630510 (Peutersaen)

Voor vragen over Kinderopvangtoeslag of peuteropvang met subsidie
belastingen en het maken van proefberekeningen:
https://www.purmerend.nl/bijdrage-peuteropvang/formulier
Op de site van de Belastingdienst kunt u eenvoudig bekijken of u recht heeft op
kinderopvangtoeslag: Kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?
Voor alle overige vragen waaronder plaatsing, rondleiding, wachtlijst etc.
kunt u bellen contact opnemen met 06 414 322 64 (Irma Schagen)

Bijlage:


tarieven 2020

OUDERBIJDRAGETABEL 2020
Peuteropvang met Kinderopvang toeslag
Voor 1 en 2 ouder gezinnen, waarvan (beiden) ouders werken of studeren

Onderstaande tabel betreft de bruto prijs per uur/maand. Via een aanvraag bij de Belastingdienst
komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en betaalt u netto een lager bedrag per maand.
Als u hierover vragen heeft laat ons dit dan weten. Wij helpen u graag op weg.

1 ochtend per week
1 middag per week
2 ochtenden per week
2 middagen per week
1 ochtend en 1 middag per week
*extra ochtend of middag per week

08.30 - 11.30 (3 uur)
12.30 - 15.30 (3 uur)
08.30 - 11.30 (6 uur)
12.30 - 15.30 (6 uur)
08.30 - 11.30 (3 uur) - 12.30 - 15.30 (3 uur)
08.30 - 11.30 (3 uur) - 12.30 - 15.30 (3 uur)

€ prijs per maand
€
81,70
€
81,70
€
163,40
€
163,40
€
163,40
€
81,70

€ prijs per uur
€
8,17
€
8,17
€
8,17
€
8,17
€
8,17
€
8,17

Ouderbdrage per maand (gebaseerd op 40 weken : 12 maanden)
40 weken * 3 uur * € 8,17 = € 980,40 : 12 maanden = € 81,70 per maand
40 weken * 6 uur * € 8,17 = € 1.960,80 : 12 maanden = € 163,40 per maand

Gemiddeld aantal uren per maand (gebaseerd op 40 weken : 12 maanden)
40 weken * 3 uur : 12 maanden = 10 uur
40 weken * 6 uur : 12 maanden = 20 uur

gemiddeld
aantal uren per
maand
10 uren
10 uren
20 uren
20 uren
20 uren
10 uren

Peuteropvang met subsidie (Gemeente Purmerend)
- Voor 1 oudergezinnen (waarvan de ouder niet werkt of studeert)
- Voor 2 oudergezinnen (waarvan 1 partner werkt en de andere partner niet werkt of studeert)
- Voor 2 oudergezinnen (waarvan beide partners niet werken of studeren)
Gezamenlijk inkomen:
Ouders/Verzorgers

Voor 2 dagdelen, 6 uur per week
(ochtend en/of middag)

Ouderbijdrage
peuteropvang
per maand
Lager dan € 24.600*
gratis
€ 24.601 - € 30.581
€
8,20
€ 30.582 - € 42.082
€
17,40
€ 42.083 - € 57.238
€
27,20
€ 57.239 - € 82.276
€
47,20
€ 82.277 - € 114.011
€
80,40
€ 114.012 en hoger
€
108,20
* Dit bedrag is gebaseerd op een bruto-gezinsinkomen: het is 120% van het sociaal-minimum.

Ouderbijdrage
peuteropvang
per maand 2e kind
gratis
€
7,00
€
8,80
€
9,00
€
13,20
€
20,60
€
38,60

Peuteropvang met subsidie (Gemeente Purmerend)
- Voor 1 oudergezinnen (waarvan de ouder niet werkt of studeert)
- Voor 2 oudergezinnen (waarvan 1 partner werkt en de andere partner niet werkt of studeert)
- Voor 2 oudergezinnen (waarvan beide partners niet werken of studeren)

Gezamenlijk inkomen:
Ouders/Verzorgers

Voor 1 dagdeel, 3 uur per week
(ochtend en/of middag)

Ouderbijdrage
peuteropvang
per maand
Lager dan € 24.600*
gratis
€ 24.601 - € 30.581
€
4,10
€ 30.582 - € 42.082
€
8,70
€ 42.083 - € 57.238
€
13,60
€ 57.239 - € 82.276
€
23,60
€ 82.277 - € 114.011
€
40,20
€ 114.012 en hoger
€
54,10
* Dit bedrag is gebaseerd op een bruto-gezinsinkomen: het is 120% van het sociaal-minimum.

VVE geindiceerde peuters
Op indicatie van het Consultatie bureau is het 3e en 4e deel gratis

Extra dagdeel van 3 uur per maand
€ 81,70

LRKP nummer voor ouders met Kinderopvangtoeslag
Pinkeltje I, Zichthof Purmerend
Pinkeltje II, Jachtwagenstraat Purmerend

= 497747662
= 108117431

Ouderbijdrage
peuteropvang
per maand 2e kind
gratis
€
3,50
€
4,40
€
4,50
€
6,60
€
10,30
€
19,30

