
 

 

Eigen ouderbijdrage peuteraanbod onder de 
Wet kinderopvang - gemeente Deurne - 2023 

Wanneer je voldoet aan de voorwaarden, ben je verplicht om peuteraanbod onder de Wet 

kinderopvang af te nemen. In dit geval heb je recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte hiervan is o.a. 

afhankelijk van je inkomen, gezinssamenstelling en hoeveel uren opvang je afneemt. Op de website 

www.toeslagen.nl kun je zien of je recht hebt op kinderopvangtoeslag, de hoogte ervan berekenen en 

de toeslag aanvragen. Let op: Voor het ontvangen van deze toeslag, vul je bij ‘soort kinderopvang’ in: 

Dagopvang. 

 

Wanneer je peuteraanbod onder de Wet kinderopvang afneemt, dan geldt de onderstaande eigen 

bijdrage. Hierin is de kinderopvangtoeslag nog niet verrekend, maar zijn eventuele subsidies door de 

gemeente wel al verrekend. 

De kinderopvangtoeslag ontvang je maandelijks vooraf van de Belastingdienst. 

 

 Uurtarief Uren per 

maand 

Aantal weken 

per jaar 

Aantal 

maanden 

facturatie 

Maandtarief 

2 dagdelen 

(2 x 4 = 8 uur) 

€ 10,28 26,67 40 12 € 274,14 

 

Facturatie 

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

bedrag betaalt. Spring publiceert de factuur in de ouderapp, in de maand voorafgaand aan de plaatsing. 

 

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 je kind een VVE-indicatie? Dan kan jouw 

kind een extra 3e en 4e dagdeel naar het peuteraanbod komen (bovenop het 1e en 2e reguliere 

dagdeel). De kosten voor deze extra twee dagdelen worden geheel gesubsidieerd door de gemeente. 

 

Extra dagdeel 

Als je bovenop het reguliere peuteraanbod nog extra opvang wenst, kun je bij ons kinderdagverblijf 

terecht. Soms is het ook mogelijk om een extra dagdeel op het peuteraanbod af te nemen, zodat jouw 

peuter in zijn of haar vertrouwde omgeving opgevangen wordt. In dat geval wordt het 

kinderopvangtarief voor 40 weken halve dagopvang gerekend (€ 11,38 per uur). Voor meer informatie 

kun je contact opnemen met onze afdeling klantenservice. 

http://www.toeslagen.nl/

