
 
 

Tarievenlijst peuterspeelzaal subsidieregeling - gemeente Deurne - 2018 
 

Wanneer u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling van de 

gemeente. In dit geval betaalt u een - door de gemeente vastgestelde - ouderbijdrage. Deze is gekoppeld aan uw 

gezinsinkomen. 

 

Wanneer u peuterspeelzaal volgens de subsidieregeling afneemt, dan betaalt u de onderstaande eigen ouderbijdrage. 

 

Jaarinkomen conform recente 
inkomensverklaring 

 
Weergave in euro’s (€) 

Aantal weken 
per jaar 

Aantal 
maanden 

facturatie 

2 dagdelen 
per week 

 
1e kind 

2 dagdelen 
per week 

 
2e kind* 

0 t/m 18.849 40 12 € 25,00 € 23,40 

18.850 t/m 28.981 40 12 € 26,00 € 23,60 

28.982 t/m 39.880 40 12 € 35,00 € 24,80 

39.881 t/m 54.242 40 12 € 45,60 € 25,00 

54.243 t/m 77.970 40 12 € 67,40 € 29,40 

77.971 t/m 108.044 40 12 € 102,80 € 37,00 

108.045 en hoger 40 12 € 115,40 € 55,00 

 

 

*Voor het tweede kind uit hetzelfde gezin dat tegelijkertijd de peuterspeelzaal bezoekt, gelden andere bedragen. 

 

Facturatie 

De facturering wordt gespreid over 12 maanden per jaar. Dat wil zeggen dat u iedere maand hetzelfde bedrag 

betaalt. Spring stuurt de factuur, bij voorkeur digitaal, in de maand voorafgaand aan de plaatsing.  

 

Gekoppelde dagdelen 

Wanneer uw kind naar de peuterspeelzaal komt, dan is dat voor twee (gecombineerde) dagdelen. Bijv. 

maandagochtend en donderdagochtend óf dinsdagmiddag en vrijdagochtend. Welke dagdelen aan elkaar gekoppeld 

zijn, dat kunt u vinden op onze website (www.spring-kinderopvang.nl -> locatiepagina). 

 

VVE-indicatie                                                      

In sommige gevallen krijgen kinderen waarvan de ontwikkeling extra aandacht nodig heeft, een VVE-indicatie. Deze 

wordt afgegeven door het consultatiebureau en heeft als doel het verminderen of voorkomen van taal- en 

ontwikkelingsachterstanden. Heeft uw kind een VVE-indicatie? Dan kan uw kind een extra 3e en 4e dagdeel naar de 

peuterspeelzaal komen (bovenop het 1e en 2e reguliere dagdeel). De kosten voor deze extra twee dagdelen worden 

geheel gesubsidieerd door de gemeente. 

http://www.spring-kinderopvang.nl/

