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Tarieven 2023  Peuteropvang  
 
 

Uurtarieven 2023 
Onderstaande tarieven gelden van januari t/m december 2023 en zijn berekend op basis van 
40 schoolweken. Dit wordt omgerekend naar 11 incassomaanden (in augustus vindt geen 
incasso plaats). De incasso vindt plaats rond de 1e  van de maand. Het maximaal te vergoeden 
uurtarief door de Belastingdienst is € 9,12 
In onderstaand overzicht vindt u de nieuwe tarieven per januari 2023   
 
 

Peuteropvang (Als beide ouders werken of één-ouder gezin waarbij de ouder 
werkt). Uurprijs € 8,97* 
 

Aantal dagdelen per week Kosten per maand** 

Ochtend van 8.15-12.15 uur (1ste en 2de ochtend) € 130,47 

Ochtend van 8.15-12.15 uur (vanaf de 3de ochtend) € 135,71 

 

*deze uurprijs is voor de 1ste twee ochtenden per week. Vanaf de 3de ochtend is de uurprijs  

€ 9,33. 

**bruto kosten; hierover kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst  

indien beide ouders werken (of één-ouder gezin waarbij de ouder werkt). 
 
 

Gesubsidieerde peuteropvang/VVE (Als één ouder of geen van de ouders werkt). 
De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk en onderverdeeld in zeven categorieën: 
 

 Kosten per maand     
Inkomenscategorie <€21.278 €21.279- 

€32.715 
€32.716- 
€45.018 

€45.019 
€61.231 

€61.232- 
€88.015 

€88.016-
€121.965 

>€121.966 

ouderbijdrage 
1 ochtend 

€ 5,24 € 6,55 € 14,11 € 22,11 € 38,25 € 65,16 € 86,55 

 
Zonder VVE verklaring kunt u 2 dagdelen voor het gesubsidieerde peuteropvang tarief afnemen. 
Vanaf het 3e dagdeel betaalt u het reguliere peuteropvang tarief (135,71 per maand per 
dagdeel). 
 

VVE 
Indien uw kind een VVE indicatie via het Consultatiebureau heeft dan kunt u het 3de en 4de 
dagdeel afnemen zonder extra kosten. 
 

Voor een gesubsidieerde peuteropvang of vve plek vragen wij u een 
inkomensverklaring in te vullen. 
 

 

Tijdens afwezigheid door ziekte/vakantie betaalt u de kosten voor opvang door; u plaats blijft tenslotte 
gereserveerd.   
U kunt aan dit tarievenoverzicht geen rechten ontlenen.        
Er kunnen kleine afrondingsverschillen optreden ten opzichte van bovenstaande tarieven. 

  

 


