
 

 
Tarieven 2021 - Peuteropvang (PO) 

 

Toeslag kinderopvang 

 

Ouders die beiden werken/studeren kunnen deze toeslag aanvragen bij de Belastingdienst.  

 

 

Dagelijkse opvang van 4 uur in de ochtend of middag. 

 

 

Subsidieplek Gemeente Wormerland 

 

De subsidie is bedoeld voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Als één of beide 

ouders niet werken/studeren, dan komt u in aanmerking voor subsidie van de gemeente. De 

gemeente subsidieert maximaal 2 dagdelen van 4 uur per week voor kinderen vanaf  

2 jaar. Kinderen vanaf 3 jaar hebben recht op 3 dagdelen van 4 uur. U dient hiervoor woonachtig te 

zijn in de gemeente Wormerland. 

 

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw toetsingsinkomen. Voor de startdatum van plaatsing 

kunt u een inkomensverklaring overleggen om in aanmerking te komen voor een subsidieplek van de 

gemeente. Het kan zijn dat u 2 inkomensverklaringen in moet leveren, als beide ouders een 

inkomen/uitkering hebben. Het gaat namelijk om het gezinsinkomen. De inkomensverklaring kunt u 

kosteloos opvragen bij de Belastingdienst en moet gaan over het jaar T-2. Dat wil zeggen dat er voor 

plaatsingen met start in 2021, een inkomensverklaring over 2019 ingeleverd moet worden. 

 

 

 

 

 

De aanvangs- en sluitingstijden verschillen per vestiging, kijkt u op onze website voor de tijden.  

De opvang is gedurende 40 weken per jaar. Tijdens de schoolvakanties is de peuteropvang gesloten. 

Er worden 40 weken gefactureerd in 12 maandelijkse gelijke termijnen. U krijgt daardoor het gehele jaar facturen. 

Afrondingsverschillen en tussentijdse prijswijzigingen zijn mogelijk. 

 

 
 

Uurtarief Tarief p/m per dagdeel Uren per maand 

€ 9,10 € 121,30 13,33 uur 

Gezinsinkomen 2020 Eigen bijdrage p/m per dagdeel 

lager dan € 20.302 € 4,53 

€ 20.303 € 31.214 € 5,60 

€ 31.215 € 42.953 € 12,-- 

€ 42.954 € 58.423 € 18,80 

€ 58.424 € 83.979 € 32,67 

€ 83.980 € 116.371 € 55,47 

€ 116.372 en hoger € 74,67 


