Tarieven peuterspeelzalen 2020 | Hilversum

Should you wish to receive this letter in English? Please send an e-mail to klantadvies@binkkinderopvang.nl

Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u onze tarieven en aanvullende voorwaarden voor 2020.
De overheid heeft besloten dat kinderen van 2,5 tot 4 jaar met een indicatie voor Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE) vanaf 1 augustus 2020 recht hebben op 16 uur peuteropvang per
(school)week. Dat was 14 uur per week.
Dit betekent dat onze peuterspeelzalen, met ingang van het nieuwe schooljaar 2020, een half
uur langer per dag open zijn. Deze urenuitbreiding geldt voor alle kinderen op de
peuterspeelzaal en is reden voor een aangepast maandtarief vanaf augustus 2020. De subsidie
zal voor zowel VVE- als niet-VVE-kinderen worden aangepast door de gemeente.
Bink is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. Dit betekent dat onze
peuterspeelzalen geen winst hoeven te maken, maar wel kostendekkend moeten zijn.

Wat wordt het nieuwe uurtarief?
Omdat de wet per 1 augustus van kracht is, wordt het tarief ook per 1 augustus 2020
aangepast. Het nieuwe tarief wordt € 9,48. We factureren de ouderbijdrage in maandelijkse
termijnen. Uw eigen bijdrage hangt af van het feit of u recht hebt op kinderopvangtoeslag of
subsidie van de gemeente.
1. Ontvangt u kinderopvangtoeslag, zie punt 1.
2. Ontvangt u subsidie, zie punt 2.
| Laapersveld 75 – 2A, 1213 VB Hilversum | 035 683 44 99 | info@binkkinderopvang.nl | www.binkkinderopvang.nl

1 Ik krijg kinderopvangtoeslag. Wat wordt mijn uurtarief?
Heeft u recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, dan wordt het nieuwe tarief vanaf
1 augustus 2020 € 9,48. Heeft u recht op kinderopvangtoeslag én subsidie van de gemeente en is uw gezinsinkomen lager dan € 57.239 - dan betaalt u € 8,17 per uur.
Gezinsinkomen
2020

Dagdelen

Gemiddeld

Gemiddeld

per week

aantal uren

aantal uren

per week

per maand

Prijs

Prijs per

per uur

maand

Hoger dan
€ 57.239

2

8

26,67

€ 9,48

€ 252,83

2

8

26,67

€ 8,17

€ 217,88

Lager dan
€ 57.239

Maximaal uurtarief voor de kinderopvang
Het maximale uurtarief waarover u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen is in 2020:
Kinderopvang

€ 8,17

Vergeet niet het nieuwe uurtarief door te geven aan de Belastingdienst via Mijn toeslagen.

VVE-indicatie
Wanneer uw kind een VVE-plaats heeft, dan heeft hij of zij recht op vier dagdelen
peuterspeelzaal. Aan het derde en vierde dagdeel zijn geen kosten verbonden.

Bereken zelf uw netto maandkosten!
Wilt u weten wat de netto kosten zijn voor uw
gezin in 2020? Op de website van de
Belastingdienst maakt u zelf eenvoudig een
proefberekening.
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2 Ik krijg gemeentelijke subsidie. Wat wordt mijn eigen bijdrage?
Ouders die recht hebben op gemeentelijke subsidie betalen een eigen bijdrage voor de
peuterspeelzaal. De hoogte hiervan hangt af van uw inkomen. Wat dit voor uw situatie betekent,
leest u in onderstaande tabel:

Gezinsinkomen 2020

Ouderbijdrage vanaf 1 augustus 2020
per maand (1e kind)

€ 0 - € 19.890

€ 8,80

€ 19.891 - € 30.581

€ 10,90

€ 30.582 - € 42.082

€ 23,20

€ 42.083 - € 57.238

€ 36,30

€ 57.239 - € 82.276

€ 97,90

€ 82.277 - € 114.011
€ 114.012 en hoger

€ 142,20
€ 179,30

U vraagt de gemeentelijke subsidie aan bij Bink.

Hulp nodig?
Voor hulp bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag kunt u contact opnemen met de afdeling
debiteuren. U kunt hiervoor mailen naar debiteuren@binkkinderopvang.nl.
Wanneer u hulp nodig hebt bij de aanvraag gemeentelijke subsidie, mail of bel dan met onze
medewerkers van de afdeling plaatsing. U kunt ze bereiken via plaatsing@binkkinderopvang.nl
of telefoonnummer 035 628 58 79.

| Laapersveld 75 – 2A, 1213 VB Hilversum | 035 683 44 99 | info@binkkinderopvang.nl | www.binkkinderopvang.nl

