Tarieven peuterspeelzalen per 1 januari 2019 - Hilversum

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

Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvang je onze nieuwe tarieven voor 2019 en onze aanvullende voorwaarden. Door de
late besluitvorming van de gemeente zijn onze tarieven nu pas bekend, waarvoor onze excuses.
Omdat onze kosten stijgen in 2019, wordt ons tarief dit jaar iets hoger. 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?
Het nieuwe tarief wordt € 9,52. Je eigen bijdrage hangt af van het feit of je recht hebt op
kinderopvangtoeslag of subsidie van de gemeente.
1. Ontvang je kinderopvangtoeslag, zie punt 1.
2. Ontvang je subsidie, zie punt 2.

De tarieven gelden per 1 januari 2019. Je betaalt voor 40 weken opvang per jaar. De
ouderbijdrage wordt gefactureerd in twaalf gelijke termijnen.
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1 Ik krijg kinderopvangtoeslag. Wat wordt mijn uurtarief?
Heb je recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, dan wordt het nieuwe tarief
€ 9,52. Heb je recht op kinderopvangtoeslag én subsidie van de gemeente - en is je
gezinsinkomen lager dan € 55.925 - dan wordt je nieuwe uurtarief € 8,02.
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VVE-indicatie
Wanneer je 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.
Meer kinderopvangtoeslag in 2019!
Goed nieuws! De overheid investeert in 2019 248 miljoen extra in de kinderopvangtoeslag,
hierdoor gaan de meeste ouders er volgend jaar netto op vooruit.
Het maximale uurtarief waarover je kinderopvangtoeslag kunt aanvragen wordt in 2019:
Kinderopvang

€ 8,02

(2018: € 7,45)

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

Bereken zelf je netto maandkosten!
Wil je weten wat de netto kosten zijn voor
jouw gezin in 2019? Op de website van de
Belastingdienst vind je een handige rekentool,
waarmee je deze eenvoudig kunt berekenen.
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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 je inkomen. Wat dit voor jouw situatie
betekent, lees je in onderstaande tabel:

Gezinsinkomen 2019

Ouderbijdrage 2019
per maand (1e kind)

€ 0 - € 19.433

€ 7,50

€ 19.434 - € 29.879
€ 29.880 - € 41.116
€ 41.117 - € 55.924
€ 55.925 - € 80.387

€ 80.388 - € 111.393
Meer dan € 111.394

€ 9,50
€ 20,50
€ 31,50
€ 89,00
€ 127,00
€ 159,00

Wanneer je subsidie ontvangt, hoef je niets te doen. Bink verwerkt de wijziging van het tarief.

Hulp nodig?
Heb je hulp nodig met het aanvragen van kinderopvangtoeslag of de subsidie? Voor het
aanvragen van kinderopvangtoeslag kun je terecht bij de afdeling debiteuren. Je kunt hiervoor
mailen naar: debiteuren@binkkinderopvang.nl of bellen naar 035 683 44 99. Wanneer je geen
recht hebt op kinderopvangtoeslag en hulp wilt bij de gemeentelijke bijdrage, mail of bel dan
met onze medewerkers van de afdeling plaatsing. Je kunt ze bereiken via
plaatsing@binkkinderopvang.nl of telefoonnummer 035 628 58 79.
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