
Tarieven 2023 
Peuterspeelzaal Hilversum

  
Tarieventabel 2023
Gezinsinkomen 2023 Dagdelen per week 

(4 uur per dag)
Gemiddeld aantal uren 
per maand*

Uurtarief Maandtarief

Hoger dan € 61.231,- 2 26,67 € 10,85 € 289,34

Lager dan € 61.231,- 2 26,67 € 9,12 € 243,20

Vragen?  We helpen je graag. Neem gerust contact op met onze planners via 035 628 58 79. 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Beide ouders werken of je bent een alleen-
staande werkende ouder.

Je hebt recht op kinderopvangtoeslag. Zelf aanvragen bij de Belastingdienst via 
www.toeslagen.nl. 

Beide ouders werken of je bent een alleen-
staande werkende ouder én je gezins-
inkomen ligt onder de € 61.231,-.

Je hebt recht op kinderopvangtoeslag én 
aanvullende gemeentelijke subsidie. 

Kinderopvangtoeslag: zelf aanvragen bij de 
Belastingdienst via www.toeslagen.nl.
Subsidie: zelf aanvragen bij Bink via het 
formulier Verzoek gemeentelijke bijdrage 
hoger uurtarief voor ouders met kinder-
opvangtoeslag 2023.

Een van beide ouders werkt (de andere niet), 
of beide ouders werken niet.

Je hebt recht op gemeentelijke subsidie. Zelf aanvragen bij Bink via het formulier
Ouderverklaring geen recht op kinder-
opvangtoeslag 2023. 

Je kind heeft een VVE-indicatie. Het 3e en 4e dagdeel worden gesubsidieerd 
door de gemeente en zijn voor jou gratis.

Je hoeft niets te doen. 

Voor de peuterspeelzaal heb je altijd recht op een tegemoetkoming in de kosten. Kijk welke situatie voor jou geldt:Op 

* op basis van 40 weken per jaar.

  
Eigen bijdrage bij gemeentelijke subsidie
Gezinsinkomen 2023 Ouderbijdrage 2023 per maand - 1e kind Ouderbijdrage 2023 per maand - 2e (e.v.) kind

€ 0 - € 21.278 € 9,60 € 9,60

€ 21.279 - € 32.715 € 12,27 € 10,67

€ 32.716 - € 45.018 € 26,40 € 13,07

€ 45.019 - € 61.231 € 41,07 € 13,60

€ 61.232 - € 88.015 € 113,72 € 62,25

€ 88.016 - € 121.965 € 163,59 € 73,45

€ 121.966 en hoger € 203,59 € 100,38
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