TARIEVEN 2021

GASTOUDEROPVANG
Kleinschalige, professionele opvang voor je kind bij een
gastouder thuis. Dat is gastouderopvang via Spring. En dat is
niet alleen fijn voor je kind. Als ouder biedt gastouderopvang je
veel flexibiliteit. Zo is er ook de mogelijkheid voor opvang in
de weekenden of de avonden. En wist je dat je voor onze
gastouderopvang ook gewoon kinderopvangtoeslag krijgt?
Wat kost gastouderopvang?
Gastouderopvang betaal je per afgenomen uur. De hoogte van dit uurtarief kan verschillen.
Gastouders zijn namelijk zelfstandig ondernemer. Dat betekent dat ze onder andere zelf
hun tarieven kunnen bepalen. Naast het uurtarief betaal je ook een tarief aan Spring voor
bemiddeling en begeleiding.

Kinderopvangtoeslag
De tarieven op dit overzicht zijn bruto bedragen. Heb je recht op kinderopvangtoeslag,
dan krijg je een tegemoetkoming van de Belastingdienst en betaal je uiteindelijk
maar een klein deel van dit bedrag. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk
van een aantal zaken, zoals je inkomen, het aantal uren dat je kind naar de opvang
gaat en hoeveel uren je werkt of studeert. Kinderopvangtoeslag kun je aanvragen
via www.toeslagen.nl.
Ben je benieuwd wat je netto in jouw situatie betaalt voor kinderopvang?
(Dus na aftrek van de kinderopvangtoeslag.) Neem dan contact op
met onze klantenservice.

Tarieven
Gastouderopvang is maatwerk, zo ook de tarieven. Ben jij benieuwd naar de netto kosten voor jouw persoonlijke
situatie? Neem dan contact op met onze klantenservice. Onze bemiddelingsmedewerkers kijken graag met je mee.
Bemiddeling en begeleiding

Uurtarief

Minimaal per maand 1

Maximaal per maand 1

Tarief 1ste kind

€ 1,76

€ 35,202 / € 21,123

€ 89,-

Tarief 2de kind

€ 1,42

€ 28,402 / € 17,043

€ 49,-

Tarief vanaf 3de kind

€ 0,-

€ 0,-

€ 0,-

Het tarief voor bemiddeling en begeleiding wordt maandelijks in rekening gebracht. Hierin wordt de minimale afname
vermenigvuldigd met het uurtarief. Het tarief voor bemiddeling en begeleiding wordt ook in rekening gebracht als de
gastouder geen opvang verzorgt of als je in de betreffende maand geen opvang afneemt.
2 De minimale afname voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan is 20 uur per maand.
3 De minimale afname voor kinderen die naar school gaan is 12 uur per maand.
1

De meeste gastouders hanteren een tarief tussen € 5,50 en € 6,60.
Het uurtarief van de gastouder wordt bepaald in overleg met de gastouder.

Meer weten?
Neem dan contact op met onze klantenservice.
De bemiddelingsmedewerkers kunnen samen
met je bekijken welke gastouder het beste bij
je kind en jouw situatie past. Ook helpen zij
graag met een berekening van de kosten.
Kijk op www.spring-kinderopvang.nl voor
onze contactgegevens. Hier vind je ook
uitgebreide informatie over onze dienstverlening en onze aanvullende voorwaarden
en algemene voorwaarden.

Wist je dat...
Wij helpen bij het
zoeken naar alternatieve
opvangmogelijkheden als jouw
gastouder geen opvang verzorgt
in bijvoorbeeld vakanties!
Kijk in de aparte tarieflijst
voor meer informatie.

