
   
 

 
 

Overzicht tarieven peuteropvang via gemeente 
Heemstede 2020  

Kunt u geen gebruik maken van de kinderopvangtoeslag dan kunt u het formulier 
“Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag” downloaden en invullen om in 
aanmerking te komen voor een verlaagd tarief voor maximaal 2 ochtenden per week. 
Indien u al het maximum ontvangt aan kinderopvangtoeslag, dan kunt u tevens gebruik 
maken van dit verlaagde tarief.  

Naast de “Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag” dienen wij als bewijsstuk voor 
de gemeente een kopie van uw inkomstenbelasting toegekend door de belasting (IB-60) 
van het jaar 2018 te ontvangen. Is uw inkomen ten opzichte van 2018 aanmerkelijk 
gewijzigd, geef dit dan door wij gaan dan met u in overleg.  

Op basis van uw jaarinkomen van 2019 schalen wij u in de onderstaande tabel in waaruit 
een maandbedrag volgt:  

Toetsingsinkomen 2018  Maandbedrag 
Op basis van 2 ochtenden  

Lager dan € 19.890  € 8,80  
€ 19.890 - € 30.581  € 10,93  
€ 30.581 - € 42.082  € 23,20  
€ 42.082 - € 57.238  € 36,53  
€ 57.238 - € 82.276  € 62,93  
€ 82.276 - € 114.001  € 107,20  
€ 114.001 en hoger  € 144,26  

Heeft u een 2e kind bij de Pluizebol dan zal hiervoor een kortingsregeling worden 
berekend.  

Wilt u een extra ochtend afnemen, dan kunt u informeren of hier plaats voor is. Voor deze 
ochtend ontvangt u geen subsidie en bedraagt € 106,93 per ochtend per maand.  

Een ochtend op de peuteropvang is 3,5 uur. 
De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag, behalve de woensdag, van 8.30 
uur tot 12.00 uur.  

Een kalenderjaar peuteropvang bestaat uit 40 weken. Dit zijn 52 weken min 12 weken 
schoolvakantie. Het maandbedrag op basis van 2 ochtenden is gebaseerd op 40 weken x 
7 uur, gedeeld door 10,5 maand. Tijdens de 6 weken zomervakantie ontvangt u geen 
factuur, deze weken vallen buiten de berekening.  

Wilt u verdere informatie, neemt u dan contact op met Daniëlle de Haan 023-5483812 
(dinsdag en donderdag tot 12.00 uur) of via kinderopvang@casca.nl  

 


